
رژیم والیی در بیش از یک دهه اخـیـر بـا هـدف آزادسـازی مـزد  
به مـزد و   سازی بیشتر نیروی کار،  یورشی گسترده کارگران و ارزان

کار دولـت  معیشت کارگران را سازمان داده است. این روند با آغاز به
رئیسی و در همراهی با  اتاق بازرگانی و بنیادهای خـیـریـه مـانـنـد 
"مؤسسه نذر اشتغال امام حسین اصفهان" تشدید یافته است. حـتـا 

کار دولت رئیسی، نمایندگان مجلس یازدهـم و اتـاق  قبل از آغاز به
ای و صنـفـی، پـرداخـت مـزد  صورت منطقه بازرگانی حذف حداقل مزد کارگران، "شناورسازی مزد"، پرداخت مزد به

عـنـوان  شـاگـردی" را بـه -های دولتی، و احیای نظام ضد کارگری "استاد سازی بنگاه صورت توافقی، خصوصی به
گسیخته در سه سال اخیر، افزایش صـرفـًا ده  کردند. با تورم لگام راهکار خروج اقتصاد از بحران و رکود پیشنهاد می

و تصویب آن از سوی مجلس، سپس بسط افزایـش  ۱۴۰۱های دولتی در الیحه بودجه  درصدی مزد کارگران شرکت
ده درصدی به حقوق پرستاران و جز آنان، و حتا اصرار به افزایش ده درصدی مستـمـری بـازنشـسـتـگـان تـأمـیـن 

های شدید کارکـنـان سـازمـان  اجتماعی، نشان دهنده عزم کل "نظام" به آزادسازی مزد است. در توصیف اعتراض
تیرماه  نوشت: "قرار است با آموزش مهارت به افراد، اشـتـغـال ایـجـاد کـنـد  ۷ای، خبرگزاری ایلنا روز  فنی و حرفه

 گیرد!"  خودش دو و نیم میلیون حقوق می
بـرد  در چارچوب اقتصاد مقاومتی ولی فقیه هر سه قوۀ "نظـام" در پـیـش

وحشیانه سیاست تعدیل ساختاری اتفاق نظر دارند. دستمز کارگران مشمـول 

با گذشت یک سـال از بـرگـمـاری 
جمهوری در  ابراهیم رئیسی به ریاست

"انتخابات" نمایشـی سـال گـذشـتـه، 
وخامت وضعیت اقتصادی و معیشتی 

ویـژه زحـمـتـکـشـان،  اکثر مردم، بـه
برخالف ادعاهای تبـلـیـغـاتـی دولـت 
شّدت یافته است، و در حـال حـاضـر 

انداز روشنی برای بهبود اوضـاع  چشم
وجود ندارد. میزان نارضایتی در میـان 

شدت افزایش یـافـتـه  افکار عمومی به
هـا و  تـنـهـا وعـده است و مـردم نـه

ادعاهای "رهبری" و سران سه قـوه را 
گیرند، بلکه با تـمـسـخـر و  جّدی نمی

 کنند. انزجار با آنها برخورد می
سران حکومت والیی و در رأس آنها 

ای و ابراهیم رئیسی خـوب  علی خامنه
ــی مــی ــت ــارضــای ــد کــه ن ــن ــای  دان ه

زحمتکشان رو به افزایش است. مردم 
های پوچ آنـان در مـورد  فریب وعده

ــکــدســت شــدن  ــاوردهــای "ی دســت
خورند و اصوًال در نزد  حکومت" را نمی

ها و ارکـان  افکار عمومی، همٔه جناح
حکومتی فاقد وجاهت، اراده، و تـوان 

حــــــل 

 با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری
 و برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک! برای آزادی، صلح، استقالل، عدالت اجتماعی

 ۱۴۰۱تیر  ۱۳، ۱۱۵۹شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سی و نه

تغییر در برخی معادالت 
المللی به معنای تغییر  بین

در ماهیت ضدمردمی 
دیکتاتوری والیی و 

اقتصاد سیاسی ناعادالنٔه 
 آن نیست

د! و د  ور  ه  ان   کار

 ۶ادامه  در صفحه  

  ۲صفحۀ  ادامه  در 

 :پیام های هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری) به
 ۷ص                                                  زنان آزادی خواه ایران                                                                                                         

 ۸ص                                  حزب های کارگری و کمونیستی جهان                                                                                               
 ۹ص                                 جوانان و دانشجویان مبارز و عدالت جوی ایران                                                                                   

 منتشر شد!

ها  پس از آزاد سازی قیمت
آزاد سازی مزد اولویت 

 دولت رئیسی است

اتحاد چپ، چالش 
بزرگ در مقابل 

جمهور نولیبرال  رئیس
 فرانسه

 ۱۱ص 

شماری از پیام های پرشور حزب های کارگری و کمونیستی جهان به هفتمین 
 ۱۳تا  ۱۶کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری)   در صفحات 

بخش دوم ویژه نامه های اسناد هفتمین کـنـگـرۀ 
حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری) شامـل سـنـدهـای 

 مربوط به:
 . جهانی بینی حزب تودۀ ایران؛۱
. منشوری برای اتحاد عمـل و آزادی ایـران از ۲

 چنگال دیکتاتوری
. برنامۀ پیشنهادی حزب تـودۀ ایـران پـیـرامـون ۳

جمهوری ملی و دموکراتیک پس از رهایی از چنـگـال 
 استبداد

دموکـراتـیـک و -. حزب تودۀ ایران، انقالب ملی۴
 دوران ما

لنینیسم و دوران -. حزب تودۀ ایران، مارکسیسم۵
 ما

منتشر شد. آخرین سند مصوب کـنـگـره گـزارش 
کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران به کنگره است که در 

 منتشر خواهد شد.“ نامۀ مردم”شمارۀ آینده 

 ۳ص اند!                                 »ایستاده«ها در صف مقدم مبارزه  »نشسته«باز
  ۴ص                                    ها با حکم جراحی اقتصادی تداوم افزایش قیمت

 ۵رنِج زیستن در جمهوری اسالمی ایران                                                  ص 
 ۱۰تأثیر امپریالیسم، تعرض و جنگ بر زنان                                              ص 
 ۱۲تورم اقتصادی، یک معضل طبقاتی است                                           ص 



۱۴۰۱تیر  ۱۳دوشنبه     ۲   ۱۱۵۹شمارۀ    

قـانـون کـار  ۴۱قانون کار باید از سوی شورای عالی و بر اساس ماده 
درصـد کـارکـنـان  ۸هزار کارگر، یعنی حدود  ۱۹۰تعیین شود. حدود 

رغم تورم لگام گسیخته و  دولتی کارگران مشمول قانون کار هستند. به
با هدف حذف حداقل دستمزد کارگران و در تضاد آشکار با قانـون کـار 

، ۱۴۰۱" الیحـه بـودجـه ۱۲تبصره  ۴-۱آن، در "بند  ۴۱رژیم و ماده 
ها و  دولت رئیسی افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کار شرکت

گاهی کامـل  ۱۰های دولتی را صرفًا  دستگاه درصدی تعیین کرد؛ و با آ
قانون کار و تورم کمرشکن، مجلس رژیم نیز الیحه بودجـه  ۴۱از ماده 

، کـمـیـسـیـون ۱۴۰۰ماه  بهمن ۲۴دولت رئیسی را تصویب کرد. روز 
تلفیق مجلس پا را حتا فراتر گذاشت و افزایش حقوق بازنشستـگـان را 
فقط ده درصد اعالم کرد. در واقع حتا طرح "الحاق یک تـبـصـره بـه 

منظور "توافقی" کردن مـزد در روسـتـاهـا، بـا  قانون کار" به ۴۱ماده 
اعالم وصول شـد. بـر  ۱۴۰۰ماه  نمایندٔه مجلس، در آبان ۳۸امضای 

اساس قانون کار، کارگران مشمول قانون کار سالی باید دو ماه حقـوق 
و با ترفند "سهو قلم" و  ۱۴۰۰عنوان عیدی دریافت کنند. در آذرماه  به

ای از دیوان عدالت اداری عیدی بخشی از کارگـران مشـمـول  دادنامه
ها) را فقط به یک ماه حقوق کاهش داد،  قانون کار(کارگران شهرداری

دنبال اعتراض شدید و سراسری کارگران، با اعالم "تعارض بیـن"  اما به
اسفندماه، نهاد ارتجاعی دیوان عدالت اداری پرداخـت دو  ۱۷آراء، در 

ماه حقوق به کارگران مشمول قانون کار را "رأی صحیح" اعـالم کـرد. 
عبارت دیگر، در رابطه با کاهش مزد و مزایای کـارگـران شـاغـل و  به

نظر  مستمری بازنشستگان، دولت رئیسی، قوه قضائیه، و مجلس اتفاق
حالی کـه بـرخـالف قـانـون کـار و تـوسـط  کامل داشتند و دارند. در

هـای  ای، دولت رئیسی عیدی کارگران شاغل در دسـتـگـاه بخشنامه
هزار تومان تعیین کرده بود، همان  ۶۰۰اجرایی را صرفًا یک میلیون و 

 ۱۴۰۰ماه، هیئت وزیران دولت رئیسی پاداش پایان سال  بهمن ۲۴روز 
مـیـلـیـون  ۱۶(عیدی) کارکنان و بازنشستگان دولت را "مبلغ ثـابـت 

عبارت دیگر، عالوه بر سرکوب جنبش کارگـری  تومان" تصویب کرد. به
از سوی قوه قضائیه، با همراهی کامل قوه قضائیه و مجلس با دولت و 
با هدف کاهش شدید حقوق و مزایای کارگران و ایجاد تفرقه و شکـاف 
بین زحمتکشان، رژیم والیی تالش دارد حداقل دستمزد کـارگـران را 

سازی بیشـتـر نـیـروی کـار را  حذف و  سیاست آزادسازی مزد و ارزان
برد سیاست آزادسازی مزد و تعـیـیـن دسـتـمـزد  ببرد. برای پیش پیش

و فقط توسط دولـت، بـر اسـاس  ۱۴۰۱کارگران مطابق الیحه بودجه 
هـای بـهـبـود  ایلنا، رئیسی "یکـی از راه ۱۴۰۰اسفندماه  ۱۹گزارش 

زنی در تعیین حـقـوق کـارگـران" و  معیشت مردم" را "حذف نظام چانه
عمًال حذف شورای عالی کار و حداقل دستمزد ملی کارگران را عنـوان 
کرده بود. در مورد دستمزد کارگر ایرانی و بـا امـیـد جـذب سـرمـایـه 

، رئیس اتاق بازرگـانـی ۱۴۰۰آذرماه  ۱۲انحصارهای امپریالیستی، روز 
گـذاری کـنـد،  گفت: "هر شرکت خارجی که در ایران بخواهد سرمایـه

تر از نیروی کـار ایـرانـی وجـود  دلیل اینکه ارزان قیمت کند به سود می
 ندارد."

میلیـون  ۱۴در شرایطی که خط فقر حداقلی در اسفندماه سال قبل 
تومان در ماه بود، بر اساس محاسبات وزارت اقتصاد دولت رئـیـسـی، 

هـای  میلیون تومان تعیین شد و رهبران تشکـل ۹سبد معیشت خانوار 
عنوان نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به نتیجه  زرد حکومتی به

محاسبات وزارت اقتصاد رضایت دادند. معاون دبیرکل خانه کارگـر در 
این مورد در اول تیرماه سال جاری گفت: "سبد حداقل معیشت که در 

میلیون تومان بود، در نهایت توسط جامعـه کـارگـری  10واقع بیش از 
های زرد حکومتی] کنـار گـذاشـتـه و سـبـد  [بخوان: رهبران تشکل

هزار تومانی بـود،  ۹۸۰حداقل مورد پذیرش دولت که هشت میلیون و 
پذیرفته شد."  در تعیین حداقل دستمزد کارگـران نـیـز ایـن رهـبـران 

میلیون تومانی سبد معیشت را  ۹های زرد صرفًا "سهمی" از رقم  تشکل
درصدی، پایه مـزد مـاهـانـه   ۵۷٫۴خواستند. در نهایت با افزایش  می

هزار تومان رسیـد، و دریـافـتـی کـارگـر  ۱۸۰میلیون و  ۴کارگران به 
 ۸۵۰بگیر بدون سابقه و بدون اوالد، با مجموع پایه مزد و بـن  حداقل

هزار تومان شد.  ۶۸۰میلیون و  ۵هزار تومانی، برابر با  ۶۵۰هزار تومانی و حق مسکن 
بر اساس حداقل مزد تعیین شده برای کارگران شاغل، شورای عالی کار تصمـیـم بـه 

درصـدی  ۳۸بگیر و افزایـش  درصدی مستمری بازنشستگان حداقل  ۵۷٫۴افزایش 
میلیون  ۵مستمری سایر سطوح مزدی، یعنی بازنشستگانی با مستمری کمی بیشتر از 

تومان در ماه گرفت. بر اساس مصوبات مزدی شورای عالی کار و با امضای وزیر کـار  
سازمان تأمین اجتماعی پیشنهـاد  ۱۴۰۱ماه  در هفتم اردیبهشت -عبدالملکی -سابق

افزایش مستمری بازنشستگان کارگری را تنظیم و برای امضای نهایی به هیئت دولت 
 ارسال کرد. 

 
 غارت سازمان تأمین اجتماعی

های کارگران در تأمین اجتماعی در سه دهـه اخـیـر، رژیـم  عالوه بر تاراج اندوخته
هزار میلیارد تومان" به سازمان تأمین اجـتـمـاعـی  ۷۰۰والیی بیش از "یک تریلیون و 

بدهکار است و هدف پرداخت بدهی کالن خود را ندارد. در شرایطی که سازمان تأمین 
های خود کارگران در صـنـدوق  اجتماعی مستمری بازنشستگان کارگری را از اندوخته

کند و دولت رئیسی "جراحی اقتصادی" ویرانگر رژیم را آغـاز  بازنشستگی پرداخت می
درصدی و بعد از حدود چهل روز تأخیر، در ادامه سیـاسـت  ۵۰کرده بود، با تورم باالی 

سازی پرداختی به بازنشسـتـگـان  اصطالح برای همسان خود برای آزادسازی مزد و به
کارگری با بازنشستگان دولت، دولت رئیسی به افزایش صرفًا ده درصدی مسـتـمـری 

بگیر تصمیم گرفت.  هزار" بازنشسته متخصص و غیرحداقل ۳۰۰حدود "یک میلیون و 
های کارگران در تأمین اجتماعی و درحالی که رژیم قصـد  ها غارت اندوخته رغم دهه به

هـای  مانده اندوختـه ندارد بدهی کالن خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند، از باقی
خواهد در تعیین میزان مستمری بازنشستگان بهره بگیرد. در کـارزاری  کارگران نیز می

تیرماه کارگران شاغل و بازنشستگان تأمین اجتماعی از نمایندگان مـجـلـس  ۶در روز 
خواستند با یک طرح دو فوریتی از "دخالت دولت در انتصابات و منابع مالی سـازمـان  

های روزانه و گسـتـرده و سـراسـری  رغم اعتراض تأمین اجتماعی" جلوگیری کند. به
منظور آزادسازی مـزد و  بردن هدفش به  بازنشستگان کارگری، دولت رییسی در پیش

افزایش صرفْا ده درصدی مستمری بـازنشـسـتـگـان اصـرار دارد. در روزهـای اول 
عنوان جایگزیـن  های بازنشستگان به افزایش صرفْا ده درصدی مستمری، به اعتراض

ای در قالب بسته معیشتی را پیشنهاد داد. در این مـورد  آن، دولت رییسی ارائه صدقه
خـردادمـاه، شـعـارهـای "رئـیـسـی  ۲۴شان در  های اعتراضی بازنشستگان در تجمع

دادنـد. یـک  خـوایـم" را سـرمـی خوایم نمی غیرت، استعفا، استعفا" و "ما بسته نمی بی
خواهد؛ مـزدی کـه  بازنشسته از شهرستان قروه گفت: "بازنشسته حقوق شایسته می

بتواند با آن اجاره خانه بدهد، مواد غذایی با کیفیت بخرد و در یک کلمه، زندگی کـنـد. 
ی  ها ندادنـد. ... مـن بـا بسـتـه هزار تومانی را به خیلی ۴۰۰یا  ۳۰۰... همان یارانه 

 حمایتی پول دارو بدهم یا اجاره خانه بپردازم؟"  
ها شهر بـه  شان در ده های گسترده و سراسری بازنشستگان کارگری با آغاز اعتراض

خـردادمـاه  ۳۰خردادماه، روز  ۱۶افزایش تنها ده درصدی مستمری سایر سطوح در 
درپی و متوالی خود را پشـت سـر گـذاشـتـنـد. بـودنـد.  سیزدهمین روز اعتراض پی

خردادماه با خواندن سرود "یار دبستانی"، دیگـر  ۳۰بازنشستگان کارگری در کرمان روز 
بازنشستگان را به همبستگی فرا خواندند. در نهایت، هیات تطبیق قوانین مجلس روز 

دلیل "تغایـر بـا قـانـون"، مصـوبـه  ها،  به خردادماه و در سیزدهمین روز اعتراض ۳۰
افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان کارگری را باطل کرد. هیات تطبیق مـدت 
یک هفته به دولت وقت داد تا بر اساس مصوبه شورای عالی کـار مصـوبـه افـزایـش 
مستمری بازنشستگان کارگری را اصالح کند. اعتراض سراسری بازنشستگان ادامـه 

تیرماه با فراخوان قبلی و در چندین شـهـر، بـازنشـسـتـگـان خـواهـان  ۵یافت و روز 
 ۳ادامه  در صفحه  های گستـرده  رغم اعتراض به مستمری شایسته شدند. 

 ادامۀ پس از آزادی سازی قیمت ها ...



۱۴۰۱تیر  ۱۳دوشنبه    ۳   ۱۱۵۹شمارۀ    

و سراسری بازنشستگان کارگری و هـمـراهـی 
کامل مجلس با سیاست ویرانگر دولـت بـرای 
آزادسازی مزد و تصویب اولیه الیحـه بـودجـه 
برای افزایش صرفـًا ده درصـدی دسـتـمـزد 

های دولتی و "الـحـاق یـک  کارگران شرکت
مـنـظـور  قـانـون کـار" بـه ۴۱تبصره به ماده 

"توافقی" کردن مزد، معاون خـانـه کـارگـر در 
تالشی برای خارج کردن مجلس از زیر ضربه 

خردادماه گفت: "دولت نبایـد  ۳۱کارگران، روز 
از رأی حمایتی مجلس دلخور بـاشـد". او روز 
اول تیرماه نیز گفت: "اگر جـامـعـه کـارگـری 

های زرد حکـومـتـی]  [بخوان: رهبران تشکل
احترام تصـمـیـمـات و  سکوت کرده است، به

ایستادگی مجلس و امیدشان به روند قانونی و 
حقوقی است." درحالـی کـه بـازنشـسـتـگـان 

شـان  هـای کارگری در خوزستان در اعـتـراض
میلیون تومان در مـاه" اعـالم  ۱۸خط فقر را "

کردند، رئیس کانون بازنشـسـتـگـان تـأمـیـن 
اصـطـالح بـا دادن  تیرماه بـه ۵اجتماعی روز 

"خبر خوش" در مورد مستمری زیر خـط فـقـر 
بازنشستگان، از خواست رئیـسـی بـه اجـرای 

قانون تأمین اجتماعی" توسط معاون  ۹۶"ماده 
اول خود خبر داد و گفت: "اساسـًا از رئـیـس 

 جمهور انتظاری به جز این نداریم."
هـای  هـا و اعـتـصـاب دنبال اعـتـراض به 

 ۱۳۹۹های  سال  گسترده کارگران در تابستان
خصوص کارگـران پـروژه ای در  ، به۱۴۰۰و 

هـای افـزایـش  صنایع نفت و گاز با خـواسـت
دستمزد و حذف دالالن نیروی کار، در نهایت 

تـهـیـه طـرح  ۱۴۰۰مجلس در شهریورمـاه 
"سامـانـدهـی نـیـروهـای طـرف قـرارداد بـا 

های پیمانکاری تأمین نیروی انسـانـی"  شرکت
هـای پـیـمـانـکـاری را  منظور حذف شرکت به

اعالم کرد. مطابق معمول، ایـن طـرح نـیـز 
ای بیش نبود، اما بار دیگر بـا گسـتـرش  وعده

خصـوص در  هـا، بـه ها و اعتـصـاب اعتراض
تیرماه مجلس از تصـویـب  ۵صنایع نفت، روز 

کلیات طرح ساماندهی با وعده حذف دالالن 
نیروی کار خبر داد. اعتصاب کارگران داربست 

هـا و  که از دوم تیرماه در بسیاری از پاالیشگاه
تیرماه به  ۶و  ۵ها آغاز شده بود، در  پتروشیمی

دیگر صنایع نفت گسترش یافت. بار دیگـر در 
روز پنجم تیرماه ولـی اسـمـاعـیـلـی، رئـیـس 
کمیسیون اجتماعی مجلس، در مورد اجـرای  
طرح ساماندهی گفت: "امیدواریم دولت را نیز 
قانع کنیم تـا بـا ایـن طـرح هـمـراه شـود." 

توان از رژیم فاسد والیی انتظار محو و رفع  نمی
کشی را داشت. فـقـط بـا تـالش  فساد و بهره

ای  برای احیای حقوق سندیکـایـی و مـبـارزه
تـوانـنـد بـه  متحد و پیگیر، زحمتکـشـان مـی

 شان دست یابند.  های واقعی  خواست

ادامۀ پس از آزادی سازی قیمت  اند! »ایستاده«ها در صف مقدم مبارزه  »نشسته«باز

های روزافزون از شـرایـط  بر بستر نارضایتی
بار زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسـی  اسف

زیر یوغ رژیم به غـایـت ارتـجـاعـی و فـاسـد 
ها نیز چون سایـر  جمهوری اسالمی، بازنشسته

کش جامعه، نزدیک  های زحمت طبقات و الیه
به ده سال است که مخالفت و اعتراض خود را 
با این شیوۀ زندگی در فقر و تنگ دستـی ابـراز 

زمان با یک صدمین  کنند. سال گذشته هم می
سال تصویب اولین قانون استخدامی کشوری، 

ای یافت.  این اعتراضات عمق و دامنۀ گسترده
زمان چندین شهر بزرگ و کوچک را در بـر  هم

گرفت. هم اکنون بیست و پنج روز اسـت کـه 
دهی و برگزاری چنین تظاهراتی در حالی که رژیم اسـتـبـدادی  شود. سازمان ها شهر برگزار می بی وقفه در ده

دهـی و تـالش فـراوان  ای سرکوب می کند، نشان از قدرت سـازمـان سابقه هر گونه مخالفتی را با شدت بی
 رهبران و برگزارکنندگان آن دارد.

 باید روی چند نقطۀ درخشان این تظاهرات تاکید شود:   
 تظاهرات دیگر تنها جنبۀ مطالباتی ندارد و به تظاهرات سیاسی فراروییده است؛ -
 های اجتماعی قرار دارد؛ در پیوند تنگاتنگ باسایر طبقات و الیه -
 ها با معلمان و کارگران ستودنی است؛ بستگی بازنشسته نزدیکی و هم -
 بی بدیل بودن آن در تاریخ مبارزات مردمی ایران. -
تغییرات منفی در قوانین کار کشورهای گوناگون که در نتیجۀ سلطۀ نئولیبرالیسم، به ضرر منافع کارگـران    

های گذشته در فرانسه موجب بـروز  گیرد، در کرۀ جنوبی، هند، آلمان... و در هفته کشان صورت می و زحمت
ها بیشتر از سوی کارگران و یا دیگر کارکنان مزد و حقوق بگیـر  ای شده است. این مخالفت اعتراضات گسترده

گان ایران در جـهـان نـیـز  ها در آن نقشی ندارند. از این نظر مبارزۀ باز نشسته شود. بازنشسته شاغل ابراز می
اند که نه تنها باز"نشسته" نیستند بل در بزنگاه مهم تـاریـخ در  باشد. این مبارزان دالور نشان داده نظیر می کم

 صف اول تغییرات انقالبی "ایستاده" اند.

 زندگی
  

 رزم تو،
 رزم من،

 رزم ماست۔
 هر زمان،

 به هر مکان،
 به خاک اگر، فتاده ایم،

 به دار اگر، شدیم،
 به زیر تازیانه،

 خون اگر، زگرده مان روان شده ست،
 زنده ایم!

 برای ساختن،
 شناختن،

 زنده ایم و،
 ریشه در زمین نشانده ایم۔

 ساقه های تردمان اگر،
 شکسته اند،

 ریشه هایمان هنوز ،
 -تنگ-

  در زمین به هم تنیده اند!
  اگرچه قرن هاست،

 به زیرمان کشیده اند وخونمان،
 شراب اغنیاست!

 ولی،
 همیشه قد کشیده ایم،

 برای رزم و قد کشیدن است،
 که زنده ایم!

 
  نوید  -  م 

المللی  ادامۀ تغییر در برخی معادالت بین

خـواه در  های چپ و ترقی آمیز ارزندٔه شماری از دولت صلح
هایی واقعی داّل بر پیـدایـش "جـهـان  جهان، اکنون نشانه

چندقطبی" در آیندٔه نزدیک و تغییری پایـدار در مـعـادالت 
هـا و  المللی بـه سـود حـکـومـت سیاسی و اقتصادی بین

خورد. برعکس، شاهـد  نیروهای مردمی هنوز به چشم نمی
گسترش وسیع نظامیگری و تشدید جنگ سـرد بـه نـفـع 

گیری اجمـاع گسـتـردٔه  ویژه شکل امپریالیسم جهانی، و به
داری پیشرفته بر گرد ماشین جنگی ناتـو  کشورهای سرمایه

 و تقویت آن هستیم.
کنیم که سّد اساسی بر سر راه هر گونـه  باز هم تأکید می

خواهانه در جامعٔه ایران، در داخل  تحّول دموکراتیک و ترقی
کشور و در حاکمیت مطلق والیت فقیه و اقتصاد ناعادالنـه 

هـای گـونـاگـون  و نیروی سرکوبگر سپاه پاسداران و شاخه
ــۀ هســتــه آن، و ســیــاســت ــان یــی و  هــای مــاجــراجــوی

رو،  های رژیم والیی در منطقه اسـت. از ایـن  آفرینی تنش
برای انجام تغییرهای اساسی بدون دخـالـت خـارجـی در 
نظام سیاسی و اقتصاد سیاسی ایران بـه سـود اکـثـریـت 
زحمتکش کشور، نوک پیکان مبارزۀ نیروهای مترقی و ملی 
در مرتبۀ نخست باید متوجه حکومت مطلق والیت فـقـیـه 

 باشد. 
عالوه، با توجه به شرایط بسیار نگران کنندۀ جهانی و  به

گـرایـی آمـریـکـا بـرای حـفـظ  ویژه شّدت یافتن نظامی به
اش، حزب تودۀ ایران معتقد است کـه حـفـظ و  سرکردگی

برقراری امنیت و صلح در ایران و منطقه و در پهنۀ جـهـان 
ضرورتی مبرم است، زیرا در غیر این صورت مـبـارزه بـرای 

 خواهی و عدالت اجتماعی به محاق برده خواهد شد. آزادی
  



  ۱۴۰۱تیر   ۱۳دوشنبه     ۴  ۱۱۵۹شمارۀ   

 

ان ی ا داد ی  رو  تأم

هـای  با سپری شدن نزدیک به دو ماه از آغاز ارائٔه بسته سیـاسـت
اقتصادی جدید دولت سیزدهـم کـه از آن بـا عـنـوان "جـراحـی 

بینیم که نتیجٔه این "جراحـی"  شود، امروز می اقتصادی"  نام برده می
دستان  ، چیزی جز کاهش توان خرید زحمتکشان و تهی“  اقتصادی

هـای مـرتـب کـارگـران،  ها و اعتصـاب جامعه نبوده است. اعتراض
سابـقـه و فسـاد در تـمـامـی  معلمان، بازنشستگان علیه گرانی بی

های بازاریان علیه محاسبه و  های گوناگون ، و حتی اعتراض عرصه
صورت دامنه  اخذ مالیات های غیر اصولی و مغایر با میزان درآمد، به

 دارد.   داری ادامه
گوید  احسان بابایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی، می

افـزایـد:  که بر اساس قانون اساسی، اعتراض حق مردم است، و می
"باید بپذیریم که شرایط مناسب نیست و اقشار مختلف تحـت فشـار 

ویژه بازنشستگان که باالخره بعد از سالیانی که در خدمـت  هستند به
هـا در  کنند که سرمایه حیثیتی آن اند االن احساس می جامعه بوده

]. او ادامـه ۱۴۰۱خـردادمـاه  ۲۹حال پایمال شدن است" [ایلنا، 
ها و فشارهای اقتصادی بر دوش بـرخـی از  دهد: "فشار تحریم می

کند و برخی از اقشار هم برعـکـس،  اقشار جامعه بیشتر سنگینی می
ها مشـت  جا]. این اند" [همان  مند هم شده ها بهره حتی از این تحریم

جا از زبان اشـخـاص  اند که امروزه در همه نمونه خروار و هشدارهایی
تردید در مجامع حکومتی رژیـم و  ها بی توان شنید. این گوناگون می

شوند، و گمان نمی رود  تر بیان می پرده تر و بی پشت پرده خیلی جامع
 خبر باشد.  آقای بابایی از این مسائل بی

اکنون دیگر روشن شده است که میـان حـکـومـت اسـالمـی و 
های بنیادی اقتصادی و اجتـمـاعـی و  خواست مردم برای دگرگونی

این معنا کـه ایـن دو  ناپذیر وجود دارد. به زندگی بهتر تضادی آشتی
اعـتـقـاد  مدت در کنار یکدیگر دوام آورند.  به توانند برای طوالنی نمی

ما، در نهایت خواست مـردم مـحـقـق خـواهـد شـد و حـکـومـت 
انحصارطلب و ضد مردمی باید جای خود را به حـکـومـتـی مـلـی و 
دموکراتیک بدهد. آیا گرانی افسارگسـیـخـتـه، تـورم، بـیـکـاری، و 

افزایش که کاردش به استخوان زحمتکشان و  کمبودهای دائمًا رو به
محرومان جامعه رسانده شده است، خود نماد روشنی از شـکـسـت 

 سیاست های فاجعه بار اقتصادی رژیم نیست؟! 
هـا یـا وارونـه  کنند با کتمان واقعیت سران رژیم "والیی" تصور می

های گره  طلبانٔه مردم که هر روز با مشت های حق جلوه دادن حرکت
شان جلو ادارات مـرکـزی، مـجـلـس، و  های کرده و اعالم خواست

هـا  کنند و در کـف خـیـابـان گیرنده رژیم تجمع می نهادهای تصمیم
یابند و از سوئی دیگر با شدیدتر کـردن جـو اخـتـنـاق و  حضور می

  توانند از فشار جامعه علیه عملکردهای ضـد مـردمـی بگیروببند می
 رژیم بکاهند و با خیال آسوده به چپاول منابع مردم ادامه دهند. 

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم، با وقاحت تمام، 
مردم را برای تحقق درمان و اصالح اقتصادی به "تحمل و صبر" فرا 

خواند. این در حالی است که در شماره یکشنبه بیـسـت و نـهـم  می
روزنامه "فرهیختگان" که دانشگاه آزاد اسالمـی در  ۱۴۰۱خردادماه 

کنـد، در گـزارشـی بـا عـنـوان: "فصـل عـذاب  تهران منتشر می
مستأجرها"، آمده است: "اگر فردی بخواهد یک واحـد مسـکـونـی 

 ۵۱۷میـلـیـون و  ۹متری اجاره کند، باید ماهانه حدود  ۷۵متعارف 
های متـعـدد و بـر پـایـه  هزار تومان اجاره بدهد." بر اساس گزارش

آمارهای اعالم شده در دو ماهـه نـخـسـت امسـال، (فـروردیـن و 
درصـد  ۵۰کـم  ) اجاره مسکن در تهران دست۱۴۰۱ماه  اردیبهشت

مـیـلـیـون تـومـان"  ۹٫۵ها به " رشد داشته و میانگین اجاره تهرانی
 رسیده است. 

گزارش رسمی مـرکـز آمـار  عالوه بر این، قیمت برنج ایرانی بنا به
درصد افـزایـش را  ۹۵) حدود ۱۴۰۰فقط در عرض یک سال (سال 

 ۱۰۰دهد. اکنون ما عبور قیمت این محصول از  کیلویـی  نشان می

باال را شاهـدیـم. ایـن  هزار تومان به
فـروشـان و  درحالی است که خواربار

فـروشـان اســتـان گـیـالن و  بـرنـج
مازندران، بـرنـج کشـت دوم را از 

هـزار تـومـان  ۱۳۴تا  ۱۰۵کیلویی 
قیمت گذاری کرده اند [نگاه کـنـیـد 

، اول تیـرمـاه ۲۴به: گزارش اقتصاد 
]. با توجه به اجـرای بـرنـامـه ۱۴۰۱

ــت  آزادســازی قــیــمــت هــا در دول
هایـی کـه  سیزدهم، قیمت خوراکی

هـا را تشـکـیـل  اساس سفرٔه ایرانی
درصد افزایش یافـتـه  ۸۱٫۶دهد  می

گزارش اقتصـاد آنـالیـن،  داشت. به
، نـرخ تـورم در ۱۴۰۱یکم تیرمـاه 

 ۵۲٫۵خردادماه سـال جـاری بـه 
درصد رسیده که نسبت به ماه قـبـل 

درصد افزایش یافـتـه اسـت.  ۱۳٫۲
ای گـروه عـمـده  نرخ تـورم نـقـطـه

ــی "خــوراکــی هــا و  هــا، آشــامــیــدن
درصـدی  ۳۲٫۲دخانیات" با افزایش 

درصد و گـروه "کـاالهـای  ۸۱٫۶به 
 درصدی رسیده است. ۳۶٫۸درصدی به توّرم  ۲٫۸غیرخوراکی و خدمات" با افزایش 

مـنـظـور گـذران روزمـرٔه  سابقه اجناس و کاالهای اساسی مورد نیاز مردم به گرانی بی
هـای  سـبـب سـیـاسـت  وجود آورده است. بـه زندگی، وضعیتی بس هولناک در جامعه به

وار در گسـتـرٔه کشـور  سوز رژیم جمهوری اسالمی ایران، فقر و فالکت اپیدمـی خانمان
آور خود گرفته  سابقه قشرهای بیشتری را در چنبرٔه تباهی شیوع یافته است و با شتابی بی

 است. 
شـان  شعارهای مردم معترض در واکنش به فشارهای سنگینی که بر زندگی و معیشت

ای است، و دقیقًا عامالن وضعیـت  ضد حکومت، دولت، و خامنه صراحت  آید، به وارد می
هـا، و  ها، تـحـصـن ها، تجمع گیرد. هر روز بر تعداد اعتراض بار کنونی را نشانه می فاجعه

های گوناگون حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه افزوده می شـود.  ها در عرصه اعتصاب
ها به جنبشی فراگیر و عمیـق کـه بـنـیـاد  تردیدی نیست که تا تبدیل شدن این اعتراض

هم ریزد فاصله زیادی  است، اما انباشـت دردهـای بـدون  حکومت ظالمانٔه کنونی را به
عالج مانده در درون جامعه و فشار کمرشکن بر زندگی روزمره و مـعـیـشـت تـوده هـا و 

هایی سنگین بر پیکـر  های مهارنشدنی که می تواند در شرایطی مشخص ضربه نارضایتی
حال باید زنگ بیدارباشی برای نیروهـای  نظام سیاسی استبدادی حاکم وارد آورد، درعین

تر از هـمـیـشـه  مترقی نیز باشد. ما بر این باوریم که در چنین شرایطی که حکومت ناتوان
ریزی شده از جنبش مـردمـی  است، نیروهای ملی و مترقی باید با پیکاری متحد و برنامه

حمایت کنند، آن را هرچه نیرومندتر سازند، و برای زیر فشـار گـذاردن رژیـم، بـه انـزوا 
 کار گیرند.    کشاندن و به چالش جدی کشیدن آن همۀ توان و امکانات خود را به

و مداوم واداشته، پیامدهای "اقتـصـاد   های وسیع ها و خیزش آنچه مردم را به اعتراض
ضد منـافـع اکـثـریـت مـردم  هایی بر  ای است که سازوکارش بر مبنای سیاست سیاسی"

زحمتکش کشور است. تا زمانی که مشکل اساسی برطرف نشود، یا به عبارت دیـگـر، تـا 
تـردیـد  ها نیز بـی شود، اعتراض های ناعادالنه و ستمگرانه اجرا می زمانی که این سیاست

ها همگی در مجموع نشان دهندٔه این واقعیـت اسـت   ادامه خواهد داشت. این اعتراض
ها بین مردم و دیکتاتوری حاکم وارد وضعیتی تازه شده است و تـوازن  و واکنش که کنش 

ضـرر حـکـومـت  جـو و بـه تدریج به نفع نیروهای مترقی و عـدالـت نیروهای اجتماعی به
 جمهوری اسالمی ایران تغییر کرده است. 

خواه را  طلب و آزادی های حق رژیم خودکامٔه "والیت فقیه" مردم همچون همیشه چهره
تواند بقا  کند. در اینکه این حکومت برای همیشه نمی هایی فاشیستی سرکوب می با شیوه

خود یا داوطلبانه کنار  خودی ای به داشته باشد تردیدی نیست. ولی هیچ حکومت خودکامه
اش را برچید تا حـکـومـتـی عـادالنـه، مـلـی و  رود. باید آن را کنار زد و بساط سلطه نمی

ریزی در ایـن راه نـقـشـی  دهی و برنامه دموکراتیک با ارادٔه مردم بر سر کار آید. سازمان
های اخیر در سندهایی متـعـدد  طور که در سال تعیین کننده دارد. حزب تودۀ ایران همان

ازجمله در سند "منشور آزادی" و برنامٔه "جبهه واحد ضد دیکتاتوری" عنوان کـرده، آمـاده 
است برای پیکار در راه حذف کامل و برچیدن رژیم والیت فقیه با دیگر نیروهای سیاسـی 

خواه همکاری کند. حزب ما معتقد است که در حکومت جایگزیـن ایـن حـکـومـت  ترقی
دیکتاتوری، دین باید از حکومت جدا باشد، آیندٔه سیاسی و اجـتـمـاعـی کشـور بـایـد بـا 

های بسیار نـاعـادالنـٔه نـولـیـبـرالـیـسـم  مشارکت فعال اکثریت مردم تعیین شود، برنامه
اقتصادی باید متوقف گردد، و روند دگرگون سازی بنیادین اقتصاد واپس مانده و وابسـتـه 

جـو  خواه و عـدالـت کنونی باید با مشارکت کارشناسان ملی و همٔه نیروهای سیاسی ترقی
 تعیین و تنظیم شود.

 

 ها با حکم جراحی اقتصادی تداوم افزایش قیمت



۱۴۰۱تیر  ۱۳دوشنبه    ۵   ۱۱۵۹شمارۀ    

خردادماه سال جاری، شماری از نـوجـوانـان شـهـر  ۳۱شنبه  روز سه
در بلوار "شهید چمران" ایـن شـهـر  شیراز در "روز جهانی اسکیت بورد" 

گردهم آمدند، غافل از این که در جمهوری اسالمی ایران تـفـریـحـات 
الی سرنیزه و بربریت باید راه  آور در بهترین حالت از البه سالم و شادی

خود را باز کند. کوشش برای درک حقیقت در حکومت "اسالمی" ایـران 
اش جرمی نابخشودنی است، و سزای  و استبداد قرون وسطائی مذهبی

مبارزه در راه رهایی از چنگال این رژیم، در راه آزادی فردی و اجتماعی، 
 ۳ گزارش خبرگزاری هرانا،  های اجتماعی!  به زندان است و محرومیت

تـن از  ۱۰الله شیبانی، فرماندار شیراز "از بازداشت  ، لطف۱۴۰۱تیرماه 
 برگزارکنندگان آن گردهمایی خبر داد."

شـان  انتشار وسیع ویدیوهایی از تجمع نوجوانانی که میانگیـن سـنـی
های اجتماعی، بـا  سال بیش نیست در فضای مجازی و شبکه ۱۶، ۱۵

هـای سـرکـوبـگـر جـمـهـوری  واکنش مسئوالن استان شیراز و ارگـان
اسالمی مواجه شد. همچنین خـبـر بـازداشـت و تـعـقـیـب قضـایـی 

همـراه داشـت.  های زیادی به کنندگان در آن تجمع هم واکنش شرکت
طلبان خود  ها، عباس عبدی، که در میان اصالح در یکی از این واکنش

پـذیـری  را از نواندیشان اسالم سیاسی می داند و هنوز هم بـه اصـالح
نویسد: "فرماندار شیراز دربـاره تـجـمـع  دیکتاتوری والیی امید دارد، می

بلوار چمران گفته که تا کنون تعدادی از این عوامل دستگـیـر، ضـمـن 
هم شناسایی شده و برای دستگیـری وی اقـدام شـده.  ٬سرتیم٬اینکه 

بینند و نه فرهـنـگـی. پـس  یعنی ماجرا را امنیتی می ٬سرتیم٬و  ٬عوامل٬
 قطعًا مسئله حل نخواهد شد." 

ای دربـارٔه نـمـاهـنـگ  رغم تبلیغـات رسـانـه در هفته های اخیر، به
هـایـی  حکومتی موسوم به "سالم فرمانده" همراه با برگـزاری نـمـایـش

سـو نشـان دادن  منظور هـم پرشمار از آن در شهرهای متعدد کشور به
از جمهوری اسـالمـی  متولدان دهه هشتاد و نود با "رهبر" و "هواداری" 

ایران، حرکت اخیر نوجوانان شهر شیراز نشان داد کـه نسـل نـوجـوان 
هـای اخـیـر از  ترین اعتنایی به این نوع تبلیغات ندارند. در سال کوچک

مدرسان حوزه علمیه قم گرفته تا مسـئـوالن ریـزودرشـت جـمـهـوری 
شان را در مـورد وفـاداری نـوجـوانـان بـه  اسالمی ایران نگرانی های

ایـن واقـعـیـت اعـتـراف  اند و مکـرر بـه حکومت "اسالمی" ابراز داشته
نـامـٔه صـبـح  هـفـتـه ۱۳۹۹اند. در این ارتباط در اسفند ماه سال  کرده

ای در سـپـاه  صادق، ارگان مطبوعاتی معاون سیاسی نمایندگی خامنه
 ۱۳۹۰و  ۱۳۸۰هـای دهـه  پاسداران، در گزارشی از متولـدان سـال

یاد کرده و نوشته بود: "حکمـرانـی بـر ایـن “  Zشمسی با عنوان "نسل 
های  های قبل نخواهد بود و این نسل برخالف نسل راحتی نسل نسل به

 قبل از خود عمدتًا طبعی معترض نسب به وضع موجود دارند." 
ناگفته روشن است که حکومت اسالمی ایران سعی دارد جـامـعـه و 

ویژه مدارس و دیگر مراکز آموزشی را در منجالب خرافات غرق و تابع  به
تلقینات روحانیونی مرتجع و نادان کند که خود را "عالم" و دیـگـران را 

اختیار دوران تفتیش  گذرد بی "جاهل" می شمارند. آنچه در میهن ما می
وسطا را در خـاطـر  های مذهبی کلیسا در اروپای قرون عقاید و شکنجه
 کند.  انسان زنده می

وسطایی مذهبی کنونی در ایـران، آیـنـدٔه  پس از تسلط استبداد قرون
تـر  مراتب عظیـم ها و مخاطراتی به سازان میهن ما با آسیب ایران و آینده

های ملی و مذهبی در جـمـهـوری اسـالمـی  مواجه شده است. اقلیت
دچار اضطراب و فشار روانی فراوان و سیستماتیک هستند. بارها  ایران 

و  پرورش محرمانه از مدیران و مسئوالن ادارات  و شده است که آموزش
آموزان غیر شیعی را معرفی کنند. این نـوع  مدارس خواسته است دانش

کند.  ها را اغلب بخش "حراست" ادارات محرمانه ابالغ می دستورالعمل
های شریفی که  اما خوشبختانه در جامعٔه فرهیختٔه ایران هستند انسان

و حق طـبـیـعـی هـر انسـان  امر تحصیل را موضوعی علمی و انسانی

داننـد و بـه  می رنِج زیستن در جمهوری اسالمی ایران
ـــی و  ـــع ـــی ش
غیرشیعی بودن 
یا تعلق داشـتـن 

ــه ــا آن  ب ــن ی ای
مـرتـبـط   مذهب
دانــنــد.  نــمــی

دلـیـل  درست به
رویکرد انسـانـی 
فرهـیـخـتـگـان 
جامعٔه مـاسـت 
که مـواردی از 

کنند. ازجـمـلـٔه ایـن  بیرون درز پیدا می های محرمانه به  و ابالغیه ها  این بخشنامه
وپـرورش اسـتـان  " بوده است که اداره حراست آمـوزش ای "محرمانه موارد بخشنامه

به مدارس شهر و روستاهای این استان ابـالغ  ۱۳۹۶ ماه آبان ۲۲مازندران در تاریخ 
آموزان غیرشیعه را شناسایـی و بـه دایـرٔه  ها را موظف کرده بود تا دانش کرده و آن

 حراست معرفی کنند. 
پذیر  تجربۀ این قشر اجتماعی و آسیب ای ذهن خام و بی چنین فشارهای ظالمانه

دهد و برای  ناپذیر سوق می های اجتماعی با پیامدهایی جبران را به سمت ناهنجاری
اند حتی بـه خـودکشـی دسـت  رها شدن از تنگنای موقعیتی که به آن گرفتار آمده

زنند. در چنین وضعیتی است که سازمان پزشکی قانونی، سهم نوجوانان ایرانـی  می
 درصد" اعالم کرده است.   ۷های ساالنه را "بیش از  در خودکشی

آمیز در نظام آموزشی جمهوری اسـالمـی  طورعمده تبعیض یکی از رویکردهای به
ایران رها کردن کودکان بدون امکان دسترسی پیدا کردن آنان به آموزش ابـتـدایـی 

های مجاز کشور از مشکالت آموزشی کودکان متعلـق  های روزنامه است. در صفحه
هـایـی درج  شناسنامه همـه روزه خـبـر های دینی و همچنین کودکان بی به اقلیت

وضوح حاکی از آن هستند که رژیـم والیـت  حال به شود. چنین خبرهایی درعین می
ها،  اهل تسنن، دراویش، بهایی  ها و مذاهب غیراسالمی ازجمله فقیه با پیروان آیین
ای تـاریـخـی دارد و  ها، و جز آنان، اصوًال دشمـنـی ها، زرتشتی مسیحیان، کلیمی

 شان رفتارهایی ضد انسانی داشته است.  همواره با پیروان
های حکومت اسالمی در ایدئولوژی ورشـکـسـتـٔه،  گذاری گذاری و سیاست قانون

فقه سنتی و دخالت دادن آن در حکومت ریشه دارد. اقـدام  مانده، و ارتجاعی عقب
ای برای حق بنیادین آزادی دین و عقـیـدۀ  دولت سیزدهم در حال حاضر تهدید تازه

هایی غیر "اسالم فقاهتی" از جمله بهائیان است یعنی جریانی کـه  باورمندان به آیین
های اجتماعی در دو قرن گذشته ایـران  ترین جنبش در بدو پیدایشش یکی از مترقی

میهنان بهایی را دو چـنـدان کـرده اسـت.  دولت ابراهیم رئیسی ضدیت با هم بود. 
نظر از اعتقادهای مذهبی، باید جامعه بهائیـان  دفاع از حقوق همٔه شهروندان صرف

وسوم قانون اساسی جمهـوری اسـالمـی  بیست   ایران را نیز در بر بگیرد. طبق اصل
  ای    عقیـده   داشتن   صرف    به   توان را نمی   کس و هیچ   است   عقاید ممنوع   ایران، تفتیش

رژیم والیت فقیه حتی پایبند قانون اساسـی  قرار داد. در واقع    و مؤاخذه   مورد تعرض
 های ملی و مذهبی ساکنان میهن ما نیست. خودش در ارتباط با اقلیت

های عینی نشان می دهد که مردم کشور ما مخالف ادامۀ سیاست هـای  واقعیت
شـان  ضد مردمی جمهوری اسالمی ایران هستند و حاضر نیستند که جگر گوشگان

 زیر سیطرٔه ارتجاعی "اسالم سیاسی" زندگی کنند.
دستگاه تفتیش عقاید رژیم اسالمی ایران در ایراد فشار به جوانان و نوجوانان  حد 

اخـتـیـار"  شناسد. عوامل رژیم والیت فقیه با اجازه و فرمـان "آتـش بـه و مرزی نمی
زنند. صدها هزار جـوان  نام " اسالم فقاهتی"، به هر جنایتی دست می ای، به خامنه

اند. حـکـام واپسـگـرای  ترک وطن شده برای نجات از این دوزخ هولناک مجبور به
اند. سران این رژیم ضـد  به رکود و سکون کشانده  جمهوری اسالمی ایران کشور را

گیـرنـد تـا جـوانـان،  ای از همۀ امکانات بهره می مردمی و در رأس آنان علی خامنه
پرستـی و  دارند و در مقابل با اشاعۀ کهنه ویژه نوجوانان، را از تکامل و پیشرفت باز به

وسطایی که مانع رشد شخصیت انسانی و بالندگی آنـهـا  تبلیغ خرافات و عقاید قرون
ویکم، جوانانی که زادۀ دورانی دائمًا در حال تغییـر و تـرقـی و  شوند. در قرن بیست

اند، با این گونه جهل و خرافات سر آشتی نخواهند داشت. آنان آینده را از آِن  تحرک
 دانند و فردای سعادتمند را باید امروز بنیان گذارند.  خود می
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زبانی با حکومت والیـی،  امروزه کامًال ورشکسته شده است، اکنون در همراهی و هم
دهند. بـرخـی از  های داخلی را به برپایی "جهان چندقطبی" ارجاع می حل بحران راه

گرایان چنان ضد غربی و  اعتدال-طلبان های سابق دلبسته به اصالح چاک این سینه
های خارجی جدید" ابراهیم رئـیـسـی،  اند که حاال با دفاع از "سیاست ضد برجام شده
صدا با کیهان شریعتـمـداری  کنند و هم گرایی متهم می شان را به غرب متحدان قبلی

گـرایـان  طلبان و اعتـدال شوند! از سوی دیگر، اصالح خواهان حذف کامل برجام می
هایشان در مورد استحالۀ حکومت والیی،  رسیدن نظری و عملی سیاست در پی به بن

اکنون با ترویج نظرها و تبلیغات سخیف و فریبکارانٔه ضد چـیـن و روسـیـه تـالش 
المللی، مسئلۀ "تداوم نـظـام" را بـا ضـرورت  های بین کنند با مطرح کردن تنش می

 اصالحات سطحی پیوند بزنند.
طلب بر گرد رضا پهلوی و همچنین سـازمـان  های سلطنت در سوی دیگر، جریان

مجاهدین خلق به اتکای توازن قدرت در عرصۀ جهانی به نفع امپریالیسـم، هـمـواره 
های خارجی در امور داخلی ایران از راه اعمال تحریـم  خواهان دخالت مستقیم قدرت

اند. آنان نیز با ارجاع دادن حل مسائل داخلی ایران بـه دخـالـت  یا حملٔه نظامی بوده
دهند که در صورت براندازی جمهوری اسـالمـی  نیروهای خارجی، به مردم وعده می

هـا،  های خارجی و رابطٔه دوستانٔه آنـهـا بـا ایـن قـدرت ایران با اتکا به کمک قدرت
 توانند ایران را "نجات" دهند. خصوص آمریکا، می به

ویژه چگونگی توازن قدرت در پـهـنـۀ  المللی و به روشن است که شرایط عینی بین
گذارد. برای مثال، قدرت تعیـیـن  جهانی، بر روند تحوالت در کشورهای جهان اثر می

کنندٔه اتحاد شوروی و پیمان ورشو در نیمٔه دّوم قرن بیستم چنـان شـرایـط عـیـنـی 
هـای  ویـژه جـنـبـش جهانی و توازن قدرتی را ایجاد کرده بود که نیروهای مترقی و به

رهایی بخش ملی و ضداستعماری/ضدامپریالیستی در شماری از کشورهای جـهـان 
امکان مبارزٔه هدفمند و موفق در راه کسب استقالل، و تحقق حـاکـمـیـت مـلـی و 

ویژه پس از فـروریـزی  عدالت اجتماعی پیدا کرده بودند. اما در چهار دهۀ اخیر، و به
های سوسیالیستی شرق اروپـا، بـا  اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و دیگر دولت

سـازی"  تغییر توازن نیروی نظامی به سود امپریالیسم آمریکا، و در چارچوب "جـهـانـی
سرمایه و تحمیل الگوی نولیبرالیسم اقتصادی بر کشورها، روند تحوالت اساسـی در 
بسیاری از کشورهای جهان برخالف منافع زحمتکشان و حق حاکمیت آنهـا شـکـل 

تفصیـل بـه ایـن مـوضـوع  به ۱۴۰۱گرفت. کنگرۀ هفتم حزب تودۀ ایران در خرداد 
المللـی بـر  پرداخته و در اسناد مصّوب کنگره بر همین اثرگذاری متقابل وضعیت بین

 وضعیت کشورمان تأکید شده است.
المللی چگونه بـاشـد،  نظر از اینکه شرایط عینی جهان و توازن قدرت بین اما صرف

های ضـدمـردمـی و  تنهایی موجب تغییر بنیادی در ماهیت حکومت عامل خارجی به
ها  دیکتاتوری نخواهد شد، و در بهترین حالت، فقط تغییرهای شکلی در این حکومت

المللی دیگر آن شرایط  گیرد. امروزه شرایط عینی جهان و توازن قدرت بین صورت می
نیمٔه دّوم قرن بیستم نیست که در جهت حفظ صلح جهانی بود و به نفع نـیـروهـا و 

انداز شرایطی مشابـه بـا آن  کرد. در حال حاضر چشم های مترقی عمل می حکومت
خواه نیز هنوز قدرت پیشین را به دسـت  برهٔه زمانی هنوز وجود ندارد و نیروهای ترقی

ها و تضاد درونی کشور به خارج، یا امـیـد  اند. بنابراین، ارجاع دادن حل بحران نیاورده
هـای  گـیـری تـنـش بستن به احتمال پدیدار شدن "جهان چندقطبی" در آینده و اوج

حل مسائل مبرم کـنـونـی زحـمـتـکـشـان  خواه، راه المللی به سود نیروهای ترقی بین
نیست، و تغییری نیز در ماهیت دیکتاتوری والیـی و اقـتـصـادی سـیـاسـی کشـور 

های عمدی یا غیرعمدی در مورد اثـرگـذاری قـاطـع و  زایی دهد. این گونه توّهم نمی
 کند. تعیین کنندٔه عامل خارجی، به دوام حاکمیت والیت فقیه کمک می

های آمریکا بر اقتصاد ایـران،  باید توجه داشت که از یک سو، امکان ِاعمال تحریم
ویژه موقعیت و سلطٔه دالر در پهنٔه  دلیل توازن نیرو در جهان به نفع امپریالیسم و به به

خصوص سرمایٔه مالی است. اما از سوی دیگر، عامل اصلـی  داری جهانی و به سرمایه
یعنی امکان به گروگان گرفته شدن اقتصـاد مـلـی ایـران بـه دسـت  -این وضعیت

های اقتصادی نـولـیـبـرالـی بـه زیـان  ِاعمال سه دهه سیاست -داری آمریکا خزانه
هـا از دورۀ  زحمتکشان و توسعٔه اقـتـصـاد مـلـی اسـت. اجـرای ایـن سـیـاسـت

هـای صـنـدوق  جمهوری هاشمی رفسنجانی تا کـنـون بـر اسـاس نسـخـه ریاست
المللی پولی و بانک جهانی، اقتصاد ملی ایران را ضعیف و از درون تهی، و به دالر  بین

 داری جهانی وابسته کرده است. و سلطٔه سرمایه
بنابراین، حتٰی اگر به فرض توازن قوا در جهت پیدایش "جهان چندقطبی" به زیـان 
امپریالیسم جهانی به جلوداری آمریکا تغیـیـر کـنـد، یـا بـه فـرض، دالر سـلـطـۀ 

های آمریکا لغو شود، یا به فـرض  وچرای خود را از دست دهد، یا حتٰی تحریم چون بی
اینکه حکومت والیی مثًال به سوی شرق چرخش کند، واقعیت انکارنشدنی آن اسـت 
که ماهیت دیکتاتوری والیی و اقتصاد سیاسی آن در اساس همان خواهـد بـود کـه 

رغم تالش سـازنـده و  امروزه است. به هر صورت، به

های جاری کشورند. این ارزیابی تجربی مردم کامًال درسـت اسـت،  بحران
های کالن جمهوری اسالمی ایران، فـارغ از  زیرا که در مجموع، سیاست

هـایـی  اینکه چه کسانی در رأس سه قوه قرار داشتـه بـاشـنـد، سـیـاسـت
هـای بـاالیـی  سازند و فقط برای بقای "نظام" و حفظ مـنـافـع الیـه بحران

 شوند. بورژوازی اجرا می
تحوالت و شواهد مشخص در چند هفتۀ اخیر حاکی از آن اسـت کـه 
فشار نارضایتی مردم و منفور شدن کلّیت حکومت والیی به حّدی رسـیـده 

هـای  های مردمی برآمده از بـحـران است که برای مدیریت کردن اعتراض
های داخلی  هایی از سیاست جاری، دادن تغییرهای شکلی معّین در بخش

و خارجی در دستور کار حکومت قرار گرفته است. همچنین، شواهد نشـان 
ویژه در مـورد  نظر، به دهد که در همین "حکومت یکدست" نیز اختالف می

های آمریکا، رو بـه  های اقتصادی دولت و چگونگی مقابله با تحریم برنامه
 گسترش است.

از اخراج وزیر کار و دادن فرصت دو ماهه به وزیـر صـمـت (صـنـعـت، 
معدن، و تجارت) گرفته تا "انتقاد علما" در مورد افزایش لجام گسـیـخـتـۀ 
قیمت کاالهای اساسی، و همچنین در هفتۀ گذشته عزل حسین طائب از 
ریاست سازمان اطالعات سپاه پاسداران و گـمـارده شـدن ایـن کـارگـزار 
امنیتی سرکوبگر به ِسَمِت تشریفاتی "مشاور فرماندهی کل سپاه"، همگـی 

ها در داخل هـرم قـدرت در  تکانی ُمهره بخشی از تغییرهای شکلی و خانه
دلـیـل  اوضاع کنونی است. در آینده نیز باید منتظر تکرار تحوالت مشابه بـه

ها و ادامۀ نارضایتی مردم بود. اما آنچه مسّلم است، ایـن  حل نشدن بحران
تنها تغییری در ماهیت دیکتاتوری حاکم رخ نخواهد داد، بلکـه  است که نه

اجتماعی چندوجهی که زندگی مـردم -های اقتصادی تر از آن، بحران مهم
 را بسیار دشوار کرده است، با عمق و شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.

رغم آنکه ادعـا کـرده  دهد که دولت ابراهیم رئیسی، به شواهد نشان می
زند"، برای جبران کـردن  ها گره نمی بود که "اقتصاد کشور را به رفع تحریم

های داخلی، حل مشکالت را به حیطۀ مدیـریـت  اش در حل بحران ناتوانی
و  -ویژه به مذاکره با اروپـا ها و مسائل خارجی در منطقه، و به کردن چالش

رغم تبلیغات ُپـرسـروصـدای  منتقل کرده است. به -در عمل یعنی با آمریکا
حکومتی و شماری از سفرهای نمایشی خـارجـی رئـیـسـی و وزیـر امـور 

اش حسین امیرعبداللهیان به کشورهای همسایه و دعوت از سـران  خارجه
های اتحادیٔه اروپا برای سفر به تهران، در مجمـوع ایـن گـونـه  و دیپلمات

هـای گسـتـردۀ  های دیپلماتیک اثر چندان کارسازی در حل بحران حرکت
محیطی به سود مردم ندارد، چـون خـانـه از  اجتماعی و زیست-اقتصادی

بست ویران است. برای مثال، دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسـالمـی و  پای
هایی مانند پیشنهاد پیوستن جمهـوری  پردازان آن، اثر موضوع برخی نظریه

کنند که گویا با پیوستـن  اسالمی ایران به "گروه بریکس" را چنان بزرگ می
تواند  صالحیت رئیسی می ها، دولِت ناتوان و بی بندی ایران به این گونه گروه

های چندوجهی داخل کشور را در اسرع وقـت بـه سـود مـردم و  بحران
ها را خنثٰی کند! این در حالی است  زحمتکشان حل کند، یا حتٰی اثر تحریم

که سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات برجام و عـمـلـی 
ها، با آشفتـگـی، سـیـاسـتـگـذاری  کردن وعدۀ رئیسی در مورد رفع تحریم

رو بوده و تـنـهـا بـرآمـد آن،  بست روبه متناقض، و در نتیجه تا کنون با بن
های نمایشی بوده است. برای مثال، جـمـعـۀ گـذشـتـه،  شعارها و حرکت

نتیجه ماندن  امیرعبداللهیان برای منحرف کردن افکار عمومی در مورد بی
مذاکرات دو روزٔه اخیر در دوحه (در قطر)، در یکی دیـگـر از مـانـورهـای 

گوید: "[جمهـوری  دار خطاب به وزیر امور خارجۀ اوکراین می نمایشی خنده
حل دیپلـمـاتـیـک و مسـاعـی  اسالمی ایران] بر آمادگی برای پیگیری راه

 کند." جمیله جهت توقف بحران در اوکراین تأکید می
الپوشانی تضاد اصلی بین اکثریت مردم و رژیم والیی و ناتوانی رژیـم در 

هـای  های داخلی، و ارجاع حل بحران بـه حـیـطـۀ سـیـاسـت حل بحران
سازی در روابط خارجی، یکی از ترفـنـدهـای مـعـمـول  المللی و بحران بین

حکومت والیت فقیه در چهار دهۀ گـذشـتـه بـوده اسـت. هـمـچـنـیـن، 
هـایشـان در  بـافـی های سیاسی هوادار رژیم والیی، که انواع تئوری جریان

-گـرایـی پذیری دیکتاتوری والیی به دست کـاروان اعـتـدال مورد استحاله
نمایی برجام در حکم نوشداروی هـمـۀ مشـکـالت،  طلبی، و بزرگ اصالح

 المللی به معنای ...  ادامۀ تغییر در برخی معادالت بین

 ۳ادامه  در صفحه  
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مانند فاطمه مدرسی و دیگر زنان دلیر و مبارز راه آزادی و عدالت اجتماعی از 
هـای رژیـم والیـت فـقـیـه جـزو  گـاه های مختلف سیاسی در شکنجه گروه
هـای  های زرین تاریخ جنبش مبارزاتی میهن ما ایران است. از آن سـال برگ

های فـرزنـدان مـیـهـن کـه  ها و پایداری سیاه استبداد اما سرشار از دالوری
هـای  گـاه زنـدان هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی اعدام شدند تا امروز هـیـچ

اند. زنـان مـبـارز  آفرین خالی نبوده رژیم حاکم از زنان آزاده، شجاع، و حماسه
اش مـی  گران رژیم که هزینه شان در مقابل شکنجه میهن با مقاومت دلیرانه

هـای بـحـق خـود پـای فشـرده و هـمـچـنـان  تواند مرگ باشد بر خواست
فشارند و حاضر نیستند در مقابل استبداد سر تسلیم فرود آورنـد. ایـن  می پای

وسعت ایـران و در هـمـه  ها، بلکه در زندانی بزرگ به تنها در زندان مبارزه  نه
هایی مختلـف ادامـه  شکل های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آن به عرصه

 دارد.
 

 زنان آگاه و مبارز ایران !
گـری بـر ضـدتـان،  گـونـه سـرکـوب تان و با وجود هـمـه شما با عزم راسخ

های فراوان، بسـیـاری  های اعمال شده، و تحمل رنج ها و محدودیت ممانعت
همت خود گشوده و یا با ایستادگی و مقاومـت خـواهـیـد  از درهای بسته را به

گشود. ازآن جمله است مقاومت در بـرابـر تـحـمـیـل حـجـاب اجـبـاری و 
های علمی، فرهنگی، هـنـری، و  هایی فزاینده در بسیاری از عرصه موفقیت

 ها.   ورزشی، و جز این
خوبی واقفید که جامعٔه ما به سمت رویدادهای مـهـم اجـتـمـاعـی  شما به

ویژه زنان  ها به های مخرب اقتصادی به فقر بیشتر توده رود. ادامه سیاست می
های معیشـتـی و مـبـارزات  محروم و فرودست جامعه منجر شده و اعتراض

سابقه یافته است. مبارزه برای  سیاسی علیه رژیم  ضد مردمی شدتی بی صنفی
تان، بخشی جـدانـاپـذیـر از  شده برابرِی زن و مرد و دستیابی به حقوق پایمال

جنبِش مردمی بر ضد رژیم استبدادی حاکم است و پیروزی در این نـبـرد در 
هـای  اجتماعی و پـیـونـد دادن خـواسـت دهی مبارزٔه صنفی گروی سازمان

های جنبش مردمی و اتـحـاِد عـمـل  طلبانه و دمکراتیک زنان با خواست حق
 های اجتماعی و نیروهای راستین مدافع آزادی است .   همٔه گردان

 خواه ایران ! زنان ستمدیده و آزادی
ساله خود همواره از مـبـارزات بـرحـق شـمـا  ۸۰حزب تودٔه ایران در پیکار 
عنوان نخستین نیروی سیاسی بـرابـری  کند که به پشتیبانی کرده و افتخار می

کامل حقوق زن و مرد را در برنامه خود گنجانید، و این در شرایطـی بـود کـه 
خصوص در آن زمـان  سخن گفتن از برابرِی زن و مرد در جامعٔه مردساالر به

جرمی نابخشودنی بود. حزب تودٔه ایران امروز نیز اعتقاد راسخ دارد که بـدون 
رود، آزادی و عدالت اجتماعی قدم بـر  آزاد شدن زنان از ستمی که بر آنان می

 میهن ما نخواهد گذاشت.
 

درود آتشین به مبارزات قهرمانٔه زنان میهن بر ضد ارتجاع و 
 طبقاتی!-برای رفع ستم جنسیتی

 ۱۴۰۱هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران، خردادماه 
 

کنگرٔه هفتم حزب تودٔه ایران درودهای آتشین خود را به شما زنان پیکارجـو 
محیطی و کنشگران راه  و زحمتکش ایران، به فعاالن مدنی ، حقوقی و زیست

رغم فشارهای طاقت فرسای اقتصادی و اجتماعی  آزادی و برابری زنان که به
 دارد. دلیرانه پیکار می کنند، تقدیم می

 
 خواه ایران! زنان مبارز و آزادی
اکنون در  های گوناگون پیکاری که هم تان در عرصه شما با حضور پر شکوه

ایـد. امـروز  لـرزه درآورده های استبداد را به میهن ما جریان دارد، بار دیگر پایه
ای از مبارزه نیست که نشان از حضور پررنگ و تـأثـیـرگـذار شـمـا  هیچ عرصه

نداشته باشد. عالوه بر مبارزه در راستای برابری و رفع تبعـیـض و خشـونـت، 
بـار  های خیابانی شهرها پس از فروریزی فاجعـه حضور جسورانٔه شما در تجمع

ساختمان متروپل  آبادان و افشای عامل اصلی فاجعه یعنی رژیم فاسد والیت 
های گوناگون معیشتـی  فقیه، در اعتراض به آلودگی محیط زیست و اعتراض

و پشتیبانی از سایر نیروهای جنبش مردمی مانند ابراز همبستگی با کـارگـران 
تپه و حمایت از آنان و از کارگـران پـروژه ای صـنـعـت نـفـت و گـاز،  هفت

شـان، درقـامـت  دوشادوش کشاورزان رنجدیده برای خواست تأمین حـقـابـه
پیشتازان جنبش پرتوان معلمان، پرستاران زحـمـتـکـش، و بـازنشـسـتـگـان 

های اعتراضی اصـفـهـان، خـوزسـتـان، و  معترض، حضور فعال در خیزش
لرستان، همراهی با دادخواهان خاوران و دیگر دادخـواهـان و بـازمـانـدگـان 

تر، شرکت مـؤثـر در  فاجعه هواپیمای سرنگون شده از سوی سپاه، کمی پیش
، و ادامـۀ آن در سـال هـای اخـیـر ۹۸ماه  و آبان ۹۶ماه  های دی اعتراض

خـواه ایـران بـر ضـد  ناپذیر شما زنان مبارز و آزادی همگی، از پیکار خستگی
 های استبدادی و ضد مردمی شاهی و والیی حکایت دارد.   رژیم

شـایسـتـگـی  توانید نقش تاریخی خود را بـه شما درعمل ثابت کردید که می 
انجام دهید و مسئولیت آن را برعهده گیرید. بر اسـاس ایـن شـایسـتـگـی و 

ستیز جـمـهـوری اسـالمـی از  گری شما زنان، رژیم زن ظرفیت باالی کنش
تان را در  همان فردای انقالب سیاست سرکوب و تحقیر و نقض حقوق انسانی

دستورکار خود قرار داد و با هجوم بردن و دستـبـرد زدن بـه دسـتـاوردهـای 
هـای  های پیشین زنان ایران و تصویب انواع قـانـون ها مبارزٔه شما و نسل سال

داشـتـن و حـذف  ستیزانه، تالش فراوان کرد تا سیاست فـرودسـت نـگـه زن
های گوناگون زندگی اجتماعی و اقتصـادی را عـمـلـی  تان از عرصه تدریجی

ستیزانه از سوی رژیم تا کنون ادامه داشته  های زن سازد. پیگیری این سیاست
های مذبوحانٔه رژیم والیی در تصویب قانون "جوانی  که آخرین موارد آن تالش

جمعیت" و عملی کردن آن با سلب حق مالکـیـت زنـان بـر بـدن خـویـش، 
ممنوعیت سقط جنین، کنترل بارداری، و دخالت در امور کـامـًال خصـوصـی 

منظور اجرای سیاست "دستوری" فرزندآوری ولی فقیه، ترویج هرچه بیشـتـر  به
مردساالری و قوانینی که زن را نه انسانی آزاد و برابـر حـقـوق،  -فرهنگ دین

بلکه موجودی در مالکیت مرد، رواج کودک همسری، ممانـعـت از تصـویـب 
های گوناگون، پشتیبانی از قوانیـن  قوانینی در حمایت از زنان در برابر خشونت

های فجیع  ها مانند قوانینی که بسترساز جنایت ناعادالنه قضایی و تأکید بر آن
اند، تداوم سیاست تفکیک جنسیتی و  های ناموسی بوده نام قتل ضد بشری به

الـمـلـلـی  های بـیـن ها، مخالفت اکید با اسناد و پیمان این بار جداسازی پارک
ها با اسالم که آخرین مورد آن مخالفت با تصـویـب  بهانٔه انطباق نداشتن آن به

 بوده است.  ۲۰۳۰سند 
 

 زنان قهرمان و پیکارجوی ایران!
ستیز والیی، فـقـط در  در طول بیش از چهار دهه حاکمیت ننگین رژیم زن

اید. پیکـار حـمـاسـی  سرکوب، زندان، شکنجه، و اعدام به برابری دست یافته
هایی از مقاومت  و اسطوره ۱۳۶۰های سیاه دهٔه  زندانیان سیاسی زن در سال

پیام هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران 
 به زنان آزادی خواه ایران                                                                 



۱۴۰۱تیر  ۱۳دوشنبه    ۸   ۱۱۵۹شمارۀ    

وار  نازونعمتی افسانه
کنند. در  زندگی می

مناسبات اقتصادی، فساد 
نهادینه شده از سوی 

روز  حاکمان روز به
یابد و  گسترشی بیشتر می

کند.  در جامعه بیداد می
مندی از منابع  بررغم بهره

طبیعی وسیع  و نیروی 
کار، ایران در نتیجٔه 

های حاکم بر آن  سیاست
یکی از محروم ترین 

 کشورهای جهان است.  
گاه ساختن هرچه بیشتر جنبش  حزب تودٔه ایران مصمم است که برای آ

المللی کارگری کمونیستی از ماهیت حکومت والیت فقیه که بر پایٔه  بین
ایدئولوژی "اسالم سیاسی" قرار دارد و همچنین دربارٔه تأثیر منفی آن بر 

های منطقه روشنگری کند. حزب ما بر این باور است که کارزار  تحول
منظور حفظ صلح در خاورمیانه و همبستگی فعال با مبارزه مردم  المللی به بین

و زحمتکشان ایران در راستای پیشرفت و حق حاکمیت آن نیازمند شناخت 
های آن است. حزب تودٔه  دقیق از ماهیت واقعی دیکتاتوری والیی  و سیاست

 -دنبال شکست انقالب ملی داند بر این واقعیت تأکید که به ایران ضروری می
گرا) در ابتدای  وسیلۀ نیروهای اسالم در ایران (به ۱۳۵۷دموکراتیک  بهمن 

های رژیم مذهبی حاکم دیگر ماهیتی ضد  سیاست میالدی ۱۹۸۰دهه 
امپریالیستی نداشت چنان که امروز نیز ماهیتی ضد امپریالیستی ندارد. رژیم 

های گذشته در جهت تضمین بقا و منافع  های دهه ساالر در خالل سال دین
های   خویش، همکاریهایی حساب شده، تعیین کننده، و دقیق با سیاست

 امپریالیستی در افغانستان و عراق داشته است.   
 

 رفقای عزیز،
های  های خارجی جمهوری اسالمی ایران نیز خود یکی از عامل سیاست

اجتماعی گسترده و روزافزونی است -های اقتصادی مهم شدت یافتن بحران
ها روبرویند. باید یادآور شد که یکی از  که اکنون مردم کشورمان با آن

اتفاق مردم و زحمتکشان و نیروهای  به های اصلی اکثریت قریب خواست
-، کسب استقالل سیاسی۱۳۵۷خواه در انقالب بهمن  سیاسی ترقی

اقتصادی، و تضمین حق حاکمیت ملی در چارچوب احترام متقابل بین 
جویانه بود، و هنوز هم چنین است.  آمیز و صلح کشورها و همزیستی مسالمت

اما با مسلط شدن  "اسالم سیاسی" و حکومت دینی بر محور حاکمیت والیت 
های خارجی جمهوری  مطلقٔه فقیه و ادامه یافتن آن تا کنون، سیاست

های گوناگون ایران را در برابر آمریکا و دیگر  شکل اسالمی ایران درمجموع به
های امپریالیستی در معرض تهدیدها و خطرهایی کامًال غیرضروری و  قدرت
 هایی ویرانگر و فزاینده قرار داده است. آسیب

هایی که  ارزیابی حزب تودٔه ایران این است که رژیم والیی با اجرای نسخه
تجاری و پیوند  -های غیرمولد مالی رشد اقتصادی را بر محور انباشت سرمایه

کنند، درعمل کشور را در برابر  هرچه بیشتر با سرمایٔه مالی جهانی تنظیم می
های امپریالیستی در موضعی ضعیف و  های قدرت اندازی فشارها و دست

 پذیر قرار داده است.  آسیب
حزب تودۀ ایران بر این نکته تأکید دارد که مبارزه برای تأمین منافع مردم و 
حفظ حاکمیت ملی و مستقل، با مبارزۀ ضددیکتاتوری پیوند دارد و این دو 

های  الزم و ملزوم یکدیگرند، زیرا این حکومت والیی است که با سیاست
گام کشور را در برابر امپریالیسم غارتگر  تدبیری فاحش گام به ماجراجویانه و بی

آمیزتر قرار داده  تر و تهدید آمریکا و متحدانش در وضعیتی هرچه خطرناک
است. حزب تودۀ ایران مبارزه برای گذار کشورمان از مرحلۀ دیکتاتوری به 

دموکراتیک و حق حاکمیت ملی، و مبارزه با امپریالیسم و -مرحلۀ ملی
ویژه دولت نژادپرست حاکم در اسرائیل و  متحدان مرتجعش در منطقه [به

های مرتجع عربستان سعودی و امارات متحده عربی] را  الزم و  حکومت
نظر و  داند. در این ارتباط حزب تودٔه ایران خواهان تبادل ملزوم  یکدیگر می

منظور ارتقای سطح  همکاری نزدیک با نیروهای مترقی در ایران و جهان به
 مبارزه برای صلح، پیشرفت و عدالت اجتماعی است.         

 
 کنگرٔه هفتم حزب تودٔه ایران

 ۱۴۰۱خرداد 
 

المللی با مبارزٔه مردم ایران  ضرورت گسترش همبستگی بین
صلح، و حق حاکمیت   استقالل، عدالت اجتماعی، برای آزادی،

 ملی 
 

 رفقای عزیز،
نمایندگان شرکت کننده در هفتمین کنگرٔه حزب تودٔه ایران درودهای گرم و 

های دشوار و  های کمونیست کارگری جهان که در  دهه شان را به حزب رفیقانه
مان در دفاع از صلح،  متالطم اخیر از مبارزات کارگران و زحمتکشان میهن

 کنند.   پیشرفت، حقوق و آزادی های دموکراتیک حمایت کرده اند، تقدیم می
ها حزب کمونیست کارگری از پنج قارٔه جهان  های همبستگی پرشور، ده پیام

به کنگرٔه هفتم حزب ما که نویدبخش پیروزی مبارزه مردم و زحمتکشان ایران 
های  ای نو و فارغ از هرگونه ستم طبقاتی، تبعیض در مسیر ایجاد جامعه

بخش  نمایندگان  جنسیتی، قومی، و عقیدتی و تخریب محیط زیست بود روحیه
روی دارند. کنگرٔه هفتم  کنگره در قبول مسئولیت خطیری است که در پیِش 

ناپذیرش را بر ادامٔه مبارزه برای گذار از  حزب تودٔه ایران بار دیگر تعهد خلل
ای نو و آزاد از ستم  ریزِی جامعه دیکتاتوری مذهبی ارتجاعی حاکم و  پی
هدف شکوفا کردن تمامی  اش به طبقاتی، جنسیتی، بر پایه سنن انقالبی

استعدادهای نیروی کار انسانی، منابع طبیعی و جغرافیایی با حفظ محیط 
 زیست و در خدمت تمامی مردم ایران اعالم کرده است.

 
 رفقای عزیز 

هایی خطرناک و بغرنج شده  های اخیر دستخوش تحول جهان در سال
است. همچنین در بسیاری از رخدادهای سیاسی در منطقه خاورمیانه 

های امپریالیسم و متحدان  ای همراه بوده که حاصل سیاست پیچیدگی
اش برای حفظ و تعمیق هژمونی جبهٔه سرمایٔه جهانی و بیرون نگه   مرتجع

خواه از میدان مبارزه بوده است.  داشتن طبقٔه کارگر و نیروهای ترقی
های جمهوری اسالمی ایران نیز خود نقشی منفی و مخرب بر  سیاست

های شرکت کننده در این  روی، نماینده های منطقه داشته است. ازاین تحول
گاه بودن حزب خواه  های کمونیست و کارگری و فعاالن ترقی کنگره بر اهمیت آ

های  های امر مرتبط با نیروهای حاکم در ایران و هدف در جهان از واقعیت
های داخلی و خارجی درپیش گرفته شده از سوی سران  واقعی سیاست

 جمهوری اسالمی ایران تأکید ورزیدند.  
کنند که در ایران رژیمی ارتجاعی  اسناد مصوب کنگرٔه هفتم تصریح می

شدت سوداگرانه و استثمارگرانه را بر اساس  حاکم است که اقتصادی به
هیچ توجهی به نیازهای سرمایٔه انسانی شهروندان  هایی نولیبرالی و بی برنامه

های  نامه برد. رژیم حاکم بر ایران به مقاوله طورسیستماتیک پیش می به
المللی در ارتباط با حقوق کار، کرامت انسانی، حفظ محیط زیست، برابری  بین

های ضرور برای ایمنی، ساعات کار، حقوق صنفی  حقوقی زن و مرد، و حداقل
دهد. در جمهوری اسالمی  گونه تعهد و مسئولیتی نشان نمی و شرایط کار هیچ

های اجتماعی و حقوق خود محرومند، جوانان با  ایران زنان از فعالیت
اجتماعی در جامعه روبرویند، و -آفرین اقتصادی های یأس ها و البیرنت بست بن

روشنفکران در تاروپود دیرینٔه سانسور و تحقیر فرهنگی اسیرند.  نقش نیروهای 
شدت محدود و پس زده  مولد ثروت اجتماعی و تفکر و خالقیت در کشور به

شده است. نسل جوان ایران از حق خود برای شرکت در ساختمان اقتصاد و 
 فرهنگ معاصر محروم است.    

های آشکار اقتصاد سیاسی شکل گرفتٔه  حزب تودٔه ایران بر پایه مشخصه
آمیز تحمیل نولیبرالیسم  حاکم در چهار دهٔه گذشته در کشور و تجربۀ فاجعه

اقتصادی بر طبقه کارگر و زحمتکشان کشور و پیامدهای آن، بر اهمیت مبارزه 
های  برای دموکراسی مردمی، آزادی،  آزادی خواهی  و رویارویی با تبلیغ نظریه

کند. فاصلٔه طبقاتی در  هایش در کشور تأکید می نولیبرالی و اجرایی شدن برنامه
حدی است که اکثریت مطلق مردم یعنی طبقات زحمتکش مردم و  ایران به

شان را ندارند.  های میانی جامعه توان تأمین نیازهای حداقلی زندگی حتی الیه
های فوقانی بورژوازی متصل به حکومت اسالمی با چپاول  در مقابل آن، الیه

مندی از رانت حکومتی در  های انسانی و منابع اولیه طبیعی و بهره سرمایه

پیام هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران 
به حزب های کارگری و کمونیستی 

 جهان 



قدرت رسیدنش را  ترین جنبش علیه رژیم از بدو به ای دیگر، گسترده حماسی
سازمان دادید. رژیم تالش کرد تا پس از سرکوب خونین این خیزش، جنبش 

سکوت و سکون وادارد.  با وجود استیالی فضـای  جوانان و دانشجویان را به
ای از رکود نسبی در مبارزات، بار دیگر جنبش جوانـان  سنگین اختناق و دوره

و همـچـنـیـن  ۱۳۹۸ماه  و بهمن ۱۳۹۶ماه  های دی خیزشو دانشجویان در 
اعتراض به سرنگونی هواپیمای مسافر بری اوکراین و قتل عام شمار زیـادی 

همگام با مـردم از هم وطنان، و اعتراض های معلمان و بازنشستگان کشور 
در صف نخست مبارزه با رژیم قرار گرفتند همچنان که امروز و در بحـبـوحـه 
وضعیتی بسیار حساس نیز در صف نخست مبارزه حضور دارند. جامعٔه تپانده 

های اقتصادی نولیبرالی امروز ما در نابسـامـانـی،  ها و سیاست شده در خرافه
یقین در کنار مـردم عـالوه بـر  سر می برد و شما جوانان به فقر، و ناامیدی به

های ویژه خودتان این نابسامانی و فقر را هم با گـوشـت و پـوسـت و  مسئله
هـای  سـبـب سـیـاسـت کنید. بسیاری از شما بـه استخوان خود احساس می

اقتصادی و اجتماعی رژیم از تحصیل، پرورش علمی و سازنده، داشتن کـار، 
بهره بمـانـیـد. بـر  ای روشن بی ای سالم و آینده برخورداری از روابط اجتماعی

ویژه جوانان نخبه، ورزشکاران و  بسیاری از جوانان، به  همین اساس مهاجرت
هـای انسـانـی  هنرمندان صاحب نام را شاهدیم، مهاجرت کسانی که ثـروت

ای بهتر هستند. از سوی دیگر هر صدای اعتراضی  کشور برای ساختن آینده
تر، زندان، و اعدام ، یـا  از جانب جوانان و دانشجویان با خشونتی هرچه تمام

 شود. های اجتماعی  روبرو می محرومیت از تحصیل و اشتغال و فعالیت
 

 جوانان و دانشجویان مبارز و آگاه!
ویژه در دو دهـٔه  شعارها و عملکردهای شما در سیر وقایع سیاسی کشور و به

گاهی و هـوشـیـاری  اخیر ازروحیه پرسشگر و شناخت عمیق و سطح باالی آ
شما نسبت به وضعیت بغرنج سیاسی کشورمان حکایت دارد. پشتیبانی شـمـا 

های اجتمـاعـی و سـیـاسـی، در  از مبارزات کارگران ، زنان، و دیگر جنبش
هـای  مان تأثیـرگـذار بـوده اسـت و از طـرح گسترش مبارزات مردم میهن

هایی بسیار باالتر قـرار دارد و در   "اصولگرایان" و "اصالح طلبان" در مرحله
روند گسترش خود نشان داده است که درعمل بدون گذر از رژیم ارتجاعی و 
ضد مردمی والیت فقیه امکانی برای تغییرات بنیادین در کشور وجود نخواهد 

 داشت .
کنگرٔه هفتم حزب تودٔه ایران، بر پایه میراث تاریخی حـزب تـودٔه ایـران در 

مان، ضـمـن  دهی و پشتیبانی از مبارزات جوانان و دانشجویان میهن سازمان
تـان بـا کـارگـران،  پشتیبانی قاطع از مبارزات شما، گسـتـرش پـیـونـدهـای

ای متحد و هـم  زحمتکشان، و دیگر قشرها و نیروهای مردمی برای  مبارزه
آهنگ در جهت تشکیل جبهٔه  واحد ضد دیکتاتوری و استقرار جمهوری ملی 
و دموکراتیک بر پایٔه اجرای عدالت اجتماعی،  حمایت از صلح، و گسـتـرش 

 داند. ناپذیر در مرحله کنونی جنبش می ای درنگ ها را وظیفه آزادی
 

 جویانه با درودهای گرم رزم
  کنگرٔه هفتم حزب تودٔه ایران، 

  ۱۴۰۱خردادماه 
 

۱۴۰۱تیر  ۱۳دوشنبه   ۹   ۱۱۵۹شمارۀ    

پیام هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران 
به جوانان و دانشجویان مبارز و 

 جوی ایران عدالت

کنگرٔه هفتم حزب تودٔه ایران(کنگره خاوری) به شما که یکی از پـیـشـروتـریـن 
های مردمی کشورمان هستید و در وضعیـتـی بـغـرنـج و زیـر  مبارزان جنبش

وقفه رژیم والیت فقیه برای صلح، عدالت اجتماعی، و آزادی و  های بی سرکوب
بر ضد ارتجاع، ظلم، فساد، و اختناق مـبـارزه مـی کـنـیـد، پـرشـورتـریـن و 

 کند. ترین درودهای خود را تقدیم می انقالبی
گاهانٔه شما و درک هرچه بیشتر شما از قرار گرفتن در کنار  مبارزات رو به رشد و آ
گسـتـرش  ویژه در چند سال اخـیـر، بـه های مردمی کشورمان، به سایر جنبش

هـا، و  ها، بـیـدادگـری خواهانه و بر ضد قساوت جویانه و آزادی مبارزات عدالت
های حاکمیت مذهبی  والیت فقیه و باال بردن کیفیـت ایـن مـبـارزات  جنایت

نقشی بسزا داشته است. جنبش جـوانـان و دانشـجـویـان ایـران از اجـزای 
مان و واقعیتی تردیدناپذیر است. در  ناشدنی جنبش دمکراتیک و ملی میهن جدا

شـان بـا  مـبـارزه تـریـن شـرایـط بـه این جنبش زنان و مردان جوان در سـخـت
دهند. این مبارزات که بـا  های رژیم والیت فقیه ادامه می ها و جنایت بیدادگری

ها همراه بوده و هست ریشه در مـبـارزات تـاریـخـی و  ها  و قهرمانی بازی جان
ای رهـنـمـا  همتای جوانان و دانشجویان کشورمان دارد که مانـنـد سـتـاره بی
 مان است.  بخش جوانان میهن درخشد و الهام می

پیکارهای دلیرانه شما جوانان و دانشجویان ایران هـمـواره از اجـزای تـاریـخ 
جنبش انقالبی و مترقی میهن ما بوده است در مبارزات تاریخی و بی همـتـای 

سرشت خود از تحـرک، شـهـامـت، و  های پیشین شما ریشه دارد و بنا به نسل
های اصلـی  ها، شما را به یکی از پایه استواری و پویایی سرشار است. این ویژگی

بـخـش  جویانه و مردمی کشورمان تبدیل کرده است . و الـهـام مبارزات عدالت
 مبارزات نسل کنونی و بعدی در ایستادگی و شجاعت خواهد بود.

گاهی از همین ویژگـی هـا، از  هدایت کنندگان باتجربٔه رژیم والیت فقیه نیز با آ
مبارزات و توان شگرف شما در دوران استبداد پادشاهی، از همان نـخـسـتـیـن 

هـای  گیری و سپس پیروزی انقالب، بر ضد حرکت و خـواسـت روزهای شکل
های  منظور هرچه محدودتر کردن فعالیت شما هجوم جوانان و دانشجویان و به

ها در مقابله با انتظارات جوانان و  خشن خود را طراحی کردند. انجام این هجوم
هـای  دانشجویان بود که خواستار محیطی آزاد ودموکراتیـک بـرای فـعـالـیـت

سـاز تـأمـیـن  ، اجتماعی، و فرهنگی بودند و پیروزی انقالب را زمـیـنـه سیاسی
ای همچـون تـعـطـیـل  های ضد دانشجویی دیدند. طرح شان می های خواست

ها زیر نام جعلی انقالب فرهنگی، اخـراج هـزاران دانشـجـوی  کردن دانشگاه
مبارز از دانشگاه های، ممانعت از تحصیل جوانان چـپ و مـبـارز در مـراکـز 

، تفکیک جنسـی  دار کردن و اخراج دانشجویان دگراندیش أموزش عالی، ستاره
وسطایی در روابـط  هایی قرون وجود آوردن محدودیت ها و به در محیط دانشگاه

هـای  اجتماعی و انسانی جوانان، رواج خرافات و در واکنش به پیگیری خواست
هـا و  ها، شکنجه ها، بازداشت وشتم حق از سوی جوانان و دانشجویان ضرب به

های رهبران و هـدایـت  جمعی، اجرای همان تفکرات و طرح های دسته اعدام
 کنندگان رژیم بوده و هست. 

و وحشیانه بر ضد جنبش دانشجویی و به خـاک و   های فجیع یکی از  جنایت  
را شـمـا خـوب  ۱۳۸۷تیرماه  ۱۸شان در  خون کشاندن دانشجویان در خوابگاه

های جدی از رادیکالیسـم  یاد دارید. در پس زمینٔه این جنبش نخستین نشانه به
گر شـد  های سیاسی دانشجویان جلوه های صنفی به خواست و ارتقای خواست

و هرچند که سرکوب شد اما دانشجویان به مبارزه و مقاومت ادامه دادند. پـس 
از این واقعه و با وجود این که فضای اختناق و ترور با شدتی بیشتـر بـر کشـور 
حاکم شد، شما جوانان و دانشجویان ایران بار دیگـر در جـریـان انـتـخـابـات 

ضـد  با حضوری پررنگ اما این بـار نـه تـنـهـا بـه ۱۳۸۸جمهوری سال  ریاست
ضد شخص ولی فـقـیـه، عـلـی  های رژیم والیت فقیه، بلکه آشکارا به سیاست

پـا خـاسـتـیـد و در خـیـزش  ای، و همراه با شعار "مرگ بر دیکتاتور"  به خامنه



۱۴۰۱تیر  ۱۳دوشنبه    ۱۰   ۱۱۵۹شمارۀ    

 تأثیر امپریالیسم، تعرض و جنگ بر زنان

 به قلم اْسِکوی کوکوما
[دبیرکل جـنـبـش زنـان 

قبرس، مـعـاون  -"پوگو"
ــون  ــی ــدراس ــس ف ــی ری

المللی دموکـراتـیـک  بین
زنان، و عضـو کـمـیـتـٔه 
مـرکــزی حــزب "آکــل"] 

 قبرس
 

چندی پیـش زنـان سـراسـر 
جهان در هفدهمین کنـگـره 

الــمــلــلــی  فــدراســیــون بــیــن
با شعار "زنان جهان، متحد برای رفع نابرابری و  (WIDF)دموکراتیک زنان 

خشونت و برای صلح و سالمتی در کره زمین" شرکت کردند. این کنفرانـس 
و جنگ کـنـونـی بـیـن  ۱۹-گیر کووید بار بیماری همه آمدهای فاجعه بر پی

 روسیه و ناتو در اوکراین متمرکز بود.
ای را تصویب کرد که در آن تأکیـد  خواه جهان بیانیه این کنگرٔه زنان ترقی

گیری کرونا و  جنگ کنونی بین روسیه و نـاتـو  شده است هر دو رویداد همه
اند و زندگـی  ویژه زنان و کودکان تأثیرگذار بوده ها نفر به در اوکراین بر میلیون

همین سبب است که جنبش جهانی زنـان  ویرانی کشانده است. به آنان را به
هـای  باید در خط مقدم مبارزه با جنگ در اوکراین باشد و با افزایش هـزیـنـه

انگیز و ناگواری برای زندگی و بهداشـت مـردم و  آمدهای غم نظامی که پی
محیط زیست خواهد داشت، مخالفت ورزد. جنبش جهانی زنان برای پایـان 
دادن به درگیری کنونی در اوکراین به هر کاری که توانایی آن را دارد بـایـد 

افزار و همچنین از بـیـن  بار تولید جنگ دست بزند. ازسرگیری مسابقه فاجعه
ها و کـرٔه  توان در راستای بهداشت و رفاه انسان بردن منابعی عظیم که می

هـایـی  هایی کهنه را دوباره برانگیخت، به تنش زمین بهکارشان گرفت تنش
تر دیگـری مـانـنـد آتـش جـنـگ  کننده جدید دامن زد و خطرهای پریشان

نـمـایـش  هـای بـه ای را به میان آورد. بر اساس بـررسـی سوز هسته خانمان
های جنگ در کوشش نسنجیده ایـاالت  گذاشته شده در این کنگره، ریشه

منظور بازیابی  اش در گسترش هرچه بیشتر ناتو به متحده و متحدان اروپایی
برتری اقتصادی و سیاسی و حفـظ جـایـگـاه آمـریـکـا در مـقـام یـگـانـه 

های مـردم  گری بر کشورها و توده کنندٔه" امور در جهان و نیز سلطه "تنظیم
دانسته شد. در این زمینه، تضعیف ساختار حقوقی سازمان ملل متـحـد در 

المللی گفتگو و حفظ مـوازنـه  های بین سی سال گذشته و از بین رفتن شیوه
 ها که در گذشته وجود داشت، دلیل دیگری برای نگرانی است. قدرت

گیری کرونا و سـازوکـارهـای فـرسـوده و نـاکـارآمـد و  آمدهای همه پی 
تـریـن  ها بیش های جوان، و توده شده بهداشت هم که بر زنان، نسل تجاری

 شد. های موضوعی این کنگره را شامل می تأثیر را داشته است بحث
هـای  ها و امـکـان نمایندگان کنگره از قطبی شدن ناروای توزیع اندوخته

کـارانـه  دردسترس، چه در سطح جهانی و چه در درون کشورها، و تمرکز تبه
کشـی  بـهـره  ها در دست شماری اندک درحالی که گستردگی و شدت دارایی

نوایی مطلق بین آنـان را شـاهـدیـم،  اقتصادی چندگونه از مردم و رشد بی
نظر کردند. دربارٔه حفاظت از بهداشت و محیط زیست، اشتغال پایدار،  تبادل 

حقوق اشتغال و بیمه زنان، مراقبت و آموزش کودکان، حمایت از سالمندان 
نیـاز  ها که پیش و ازکارافتادگان همراه با خدمات عمومی رایگان و زیرساخت

شوند کـه  برابری زنان است و کمبودشان به از دست رفتن حقوقی منجر می
دست آمده بودند نیز در کنگره بحث و  تر از این با چندین دهه مبارزه به پیش

جویی ناروا  از آنـان،  بررسی شد. نبوِد حمایت از زنان و دختران جوان و بهره
ازدواج کودکان، بحران غذایی، تنگدستی و دستمزد نابرابر برای کار برابر از 
دیگر محورهای بحث نمایندگان  در کنگره بـود. مصـونـیـت از مـجـازات 

های ضد  رغم پیشرفت درقانون به -بدکاری علیه زنان و دختران و توجیه آن
موردهای تجاوز گروهی به زنان و دخـتـران و  -خشونت مبتنی بر جنسیت

جنین هـمـچـنـان نشـان  موردهای محکومیت ناعادالنه برای عمل سقط
شوند درحالی که زنـان مـجـرم  دهد که در این زمینه متجاوزان آزاد می می

انگیز اینکه آمار از بـارداری دخـتـران خـردسـال و  شوند. یأس شناخته می

گیری کرونا هنوز ثبت نشده اسـت.   های همه سبب محدودیت زایمان دختران به
 زایمان بودند. و این زمانی بود که خردساالن ناچار به

کنگره خواستار آزادی زندانیان سیاسی زن و پایان دادن به آزار و شکنجه زنان 
هـای  های دولتی با پیشُبرِد سیاست مدافع حقوق زنان و دیگرانی شد که در مقام

 اند. نولیبرالی مخالفت کرده
نمایندگان کنگره در مورد پایان دادن به تبعیض بر اساس گرایـش جـنـسـی، 

های  نژاد، و مذهب و نیز دربارٔه مبارزه با قاچاق انسان بررسی و رسیدگی به ریشه
دلـیـل  فرار از کشورشان به ها نفر را به هایی که میلیون آوارگی و پناهجویی و علت

 کند بحث کردند. بینوایی و جنگ وادار می 
سازی کردن از  المللی امروز و ابزاری همه باید بدانند که در صحنه سیاسی بین

کشی از مردم همراه با پایمال کـردن  خواست مردم برای داشتن امنیت، به بهره
های امپریالیستی  آنان از سوی قدرت حقوق بشر و استقالل سیاسی و اقتصادی 

قطعنامه شمـارٔه   ۱۳۷۹/  ۲۰۰۰انجامد. شورای امنیت سازمان ملل در سال  می
تصویب رساند که هدف از آن قانونمنـد کـردن مشـارکـت زنـان در  را به ۱۳۲۵

ها و همچنین برجسته کردن پیامدها و تـأثـیـر  رفت از کشمکش فرایندهای برون
شدت منفی جنگ و درگیری بر زنان و دختران جوان، مانند تجاوز جـنـسـی و  به

های ناروای جنسی بوده است. تصویب چنین سندی  جویی های بهره دیگر شکل
های جنسیتی بود و نیز فرصتـی اسـت کـه  اتفاق آرا، شناخت رسمی نابرابری به

هـا در سـراسـر جـهـان  یابی برای رفع آن ها و راه زنان در پیشگیری از اختالف
پذیر هستند و در همان حال با اینکه بـخـش  توانند داشته باشند. زنان آسیب می

دوش  های پـس از جـنـگ را بـه مهمی از بار بازسازی بافت اجتماعی و جامعه
هـا  آمدهای دردناک جنگ و درگـیـری کشند، همچنان در معرض بدترین پی می

گیرند. مشارکت اثربخـش زنـان در رونـد صـلـح، فـرایـنـدی پـویـا از  قرار می
اند که  ها نشان داده ها و رسیدگی سازی جنسیتی و برابری است. پژوهش همتراز

های صلحی که شـکـل  زنان در فرایندهای صلحی که مشارکت دارند و در توافق
سـال دوام  ۱۵احتمال زیاد بـیـش از  اند و به درصد کارآمدتر بوده ۳۵گیرند  می
ای که از نظر سـنـتـی زیـر  ویژه در بخش امنیتی و انتظامی آورند. این امر به می

های مرتبط با چرخه درگـیـری پـرداخـتـه  نظارت مردان قرار دارد و در آن به گره
 شود اهمیت دارد. می

خواهم یادآوری کنم که کارآزمودگی نشان داده اسـت مشـارکـت  در اینجا می
یابی به صـلـح و عـدالـت  کننده دست تنهایی تضمین ها به گیری زنان در تصمیم

افـروزنـد، بـه  مداری باشیم کـه جـنـگ صدا با زنان سیاست نیست. ما نباید هم
اند که باعث  هایی ریزی سیاست زنند و پیرو تدبیرها یا طرح ها دامن می کشمکش

جای آن بـایـد در مسـیـر بـرابـری و  شوند. بلکه به آوارگی، مرگ، و ویرانی می
ها حرکت کنیم. مشارکت زنان در فرایندهای  گیری مشارکت برابر زنان در تصمیم

جـای صـدای  کند کـه صـدای آنـان بـه گیری این امکان را فراهم می تصمیم
گیرنـد،  ها زنی که در هر گوشه از جهان در معرض تجاوز جنسی قرار می میلیون

برند  شوند و از نظر جسمی و روانی رنج می شوند، آواره و قربانی فقر می کشته می
این نکته اشاره شود که آنـچـه در  شنیده شود. با این گفته مختصر قصد دارم به

ویـژه  شود و نه برای مردم به دهد رو به برتری ندارد. نه بهتر می دنیای ما روی می
شـونـد و  کشی پیدا مـی هایی جدید از بهره روز شکل شود. روز به تر می زنان آسان

نما و خیرخواهانه که  ای در نهان مانده و در شکلی خوش گونه ها به بسیاری از آن
 کنند. سازاند خود را نمودار می پیشرفت زنان فرصت گویا برای 

من درباره این موردهای باال سخن گفتم تا توضیح دهم چرا نقش فدراسیـون 
تر و پویاتر از همیشـه بـاشـد.  گسترده المللی دموکراتیک زنان باید رو به پیش بین

المللی دموکراتیک زنان باید پیوندهای هرچه بیشتر را بـا درگـیـر  فدراسیون بین
هـای عـمـده  گشایی نابسـامـانـی تر کردن نهادهای رسمی در راه ساختن و فعال

ها زن  گری هرچه بیشتر سازمان زنان و میلیون مان برپا سازد. با کنش کشورهای
تـوان و بـایـد نـهـادهـا،  شود، مـی شان در سراسر جهان شنیده می که صدای

 چالش طلبید. گذاران را به ها، و سیاست دولت
المللی دموکراتیک زنـان در  های فدراسیون بین ما باید برای پویندگی فعالیت

المللی، به ابتکارهایی دست بزنیـم، زیـرا امـروز  ای، و بین سطح محلی، منطقه
المللی دموکراتیک زنان نیرومـنـد  بیش از هر زمان دیگری به یک فدراسیون بین

نیاز است تا بتواند همه زنان جهان را نمایـنـدگـی کـنـد، آنـان را بـرای ادامـه 
هایی که  شان را بازتاب دهد، خواست های پیکارهای خود توانمند سازد و خواست
هـای  دلیل دیگری نیز باید در همه عرصـه در سراسر جهان شنیده شوند. زنان به

جامعه حضور داشته و فعال باشند. اگر قرار است کارگران در نـبـردشـان پـیـروز 
توانند در ایـن نـبـرد  دهند نمی شوند، زنان که نیمی از این کارگران را تشکیل می

حضور نداشته باشند. اگر قرار است مباره برای صلح جهانی به پـیـروزی رسـد، 
 توانند حضور نداشته باشند! اند نمی ها  که زنان نیمی از انسان



۱۴۰۱تیر  ۱۳دوشنبه    ۱۱   ۱۱۵۹شمارۀ    

خـرداد  ۲۹دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه در روز یکشنبه 
سـابـقـٔه امـانـوئـل مـاکـرون و  به شکست انتخاباتی بـی ۱۴۰۱

طرفدارانش منجر شد. در پی اعالم نتایج انتخابـات مشـخـص 
ای  های فرانسه در انتخـابـات، بـا کـارپـایـه شد که ائتالف چپ

مشترک، روشی درست بوده است. ائتالف متشکل از جـنـبـش 
فرانسٔه نافرمان، حزب کمونیست، حـزب سـوسـیـالـیـسـت، و 

های نولیبـرالـی دولـت  سبزها، با هدف مبارزٔه همگام با سیاست
ماکرون و تثبیت اتحاد چپ به عنوان نیروی سیاسی جایگـزیـن، 
وارد انتخابات شده بود، و موفق هم شد. در نـتـیـجـه، جـنـاح 

 ماکرون اکثریت مطلق را در پارلمان از دست داد.
نتیجٔه انتخابات پارلمانی اخیر فـرانسـه شـکـسـتـی بـزرگ بـرای اردوی 

کرسـی بـه  ۲۴۵جمهور تازه انتخاب شده بود، که این بار توانست فقط  رئیس
تنهایی و بدون ائتالف بـا هـیـچ  به ۲۰۱۷دست آورد. جناح ماکرون در سال 

کرسی پارلمان، یعنی اکثریت مطلق (بیش از  نـیـمـی از  ۳۰۸نیروی دیگر 
کرسی) را در اختیار گرفت. گستاخی ماکرون و اظهارات ناشـایسـت او  ۵۷۷

دربارٔه نامزدهای اتحاد چپ در کارزار انتخاباتی اخیر، نتیجٔه معکوس داشت. 
جمهور، از جمله ریـچـارد فـران،  رتبٔه نزدیک به رئیس چند وزیر و مقام عالی

، از راه یافتن به پارلمان بازماندند. به این ترتیب، جـنـاح ۲۰۱۷رئیس پارلمان 
شـدت  های نولیبرالی خود به گذاری و پیش بردن سیاست ماکرون برای قانون

 آسیب دیده است.
 4جمهـوری در  گفتنی است که انتخاب مجدد امانوئل ماکرون به ریاست

ها  سال قبل، مدیون رأی چپ 5اردیبهشت امسال، مانند انتخاب شدن او در 
برای جلوگیری کردن از پیروزی راست افراطی بود. در حال حاضـر مـاکـرون 

اش مجبور است با حـزب  های ریاضتی نولیبرالی برای تصویب قوانین و برنامه
خواه راست، تنها نیروی کمکی موجود در پارلمان، همکاری کـنـد.  جمهوری

البته راست افراطی نیز با قدرت به پارلمان آمده است. سیلون مابار، نمایـنـدٔه 
پرسد: "چرا با راست افراطی کمـتـر از  پارلمان طرفدار ماکرون از پاریس، می

افـزایـد: "بـرخـی اوقـات، راسـت  وگو [و همکاری] کنیم؟" و مـی چپ گفت
دهد." ریچارد راموس، نمایندٔه جـنـاح راسـت  افراطی رأی موافق [با ما] می

های مـوردی  ای با توافق گوید که او "هیچ مسئله میانه، فراتر از این رفته، می
با راست افراطی ندارد." صداهایی مانند صدای الیویه وران، وزیـر روابـط بـا 

پذیرد " اکثریت به  شود که نمی ندرت و بسیار خفیف شنیده می پارلمان، نیز به
آرای راست افراطی بستگی داشته باشد." به هر حال، چنین پیونـدی مـیـان 
راست و راست افراطی که شیادی "نه راست، نـه چـپ" مـاکـرون را افشـا 

 بار خواهد بود. کند، برای طبقات محروم، کارگران، و مزدبگیران فاجعه می
های تخریب خدمـات  جمهور دیگر اکثریتی برای پیشُبرد طرح جناح رئیس

گـیـری  کسانی که  در رأی ٪۴۶اجتماعی ندارد. در انتخابات پارلمانی اخیر، 
-شرکت کردند مخالف ریاضت اقتصادی و تـخـریـب خـدمـات عـمـومـی

نمایندٔه چپ را انتخاب کردند تا بـه  ۱۵۰اند. بسیاری از آنها نزدیک به  دولتی
ای  ترین نیروی اپوزیسیون در پارلـمـان جـدیـد، جـان تـازه چپ مبارز، بزرگ

ببخشند. مطالبات زحمتکشان باید پیروز شود. این تنها مسـیـری اسـت کـه 
هـا  تواند ناامیدشدگان از صندوق رأی را به فضای سیاسی بازگرداند. چـپ می

 کرسی داشتند.  ۶۰در دورٔه قبل فقط 
 

 راست افراطی قدرتمندتر از گذشته
جمهوری که خودش را بهترین سنگـر در بـرابـر  شکست طرفداران رئیس

بینیـم قـدرت  شود که می تر می کرد، آنجا مشخص راست افراطی معرفی می
کرسی در سـال   ۸۹به  ۲۰۱۷کرسی در سال  ۸راست افراطی در پارلمان از 

دهندگان در دور دوم انتخـابـات، مـخـالـف دادن  رسید. اکثریت رأی ۲۰۲۲
 جمهور بودند. اختیارات مطلق به رئیس

رغم فرصت استثنایی این انتخابات برای مقابله با نولیبرالیسم، و با وجود  به
پیشنهادهای مشخص اتحاد چپ برای شرایط اضطراری اجتماعی و بحـران 

) بـه پـای ٪۵۴وهوا، بیش از نیمی از صاحبان رأی در فـرانسـه ( کنونی آب
ها و پیشنهـادهـای مشـخـص  های رأی نرفتند و در عمل به بحران صندوق

دهندگان به راسـت  رأی ٪۱۷٫۳اعتنا ماندند. در این میان،  برای رفع آنها بی
خرداد در جـریـان  ۲۹های روز یکشنبه  افراطی رأی دادند. طبق نظرسنجی

اتحاد چپ، چالش بزرگ در مقابل 
 جمهور نولیبرال فرانسه رئیس

گیری، باز هـم  رأی
دیــده شـــد کـــه 

هــا و  ثــروتــمــنــدتــر
ترهـا کـه بـه  ُمسن

طور سّنتی بیشـتـر 
به راسـت گـرایـش 
دارند، بهتر بسـیـج 
ــد. در  ــودن شــده ب

هــــای  مـــحـــلـــه
کارگری، پیشـرفـت 

چشمگیری در کسب آرای چپ ثبت شد. ولی در روستاها کمتر چنین بود و راست 
 دقت ارزیابی کند. ها را باید به افراطی پیشی گرفت. چپ فرانسه این واقعیت

 
 ورود ُپرتوان چپ به پارلمان

شود، وظیفٔه سـنـگـیـنـی دارد:  چپ مبارزی که با قدرت وارد پارلمان جدید می
محور برای جلب  های مردم های نولیبرالی ماکرون و پیشبرد بر نامه مبارزه با برنامه

 اکثریتی که یا رأی ندادند یا به راست افراطی رأی دادند.
به لـطـف مـوفـقـیـت ائـتـالف "اتـحـادیـه جـدیـد مـردمـی، اجـتـمـاعـی و 

خواهان و طرفداران حـفـاظـت از  اس)، صدای ترقی ای یوپی محیطی" (ان زیست
زیست بلندتر خواهد شد. نیروهایی تشکیل دهـنـدٔه ایـن ائـتـالف شـامـل  محیط

طرفداران ژان لوک مالنشون (جنبش فرانسٔه نافرمان)، حزب کمونیست فرانسه، 
حزب سبز، و حزب سوسیالیست، هر کدام یک گروه پارلمانی مستـقـل خـواهـنـد 

های ریاضتی و نولیـبـرالـیـسـم بـه  داشت. آنها با برنامٔه گذار از چند دهه سیاست
گیری راست افراطی شده اسـت.  اند که موجب نارضایتی مردم و قدرت میدان آمده

پیشنهاد است، از جمله حداقل مزد ماهانٔه  ۶۵۰برنامٔه ائتالف چپ شامل بیش از 
یورویی برای جوانان،  ۱۰۶۳سالگی، کمک هزینٔه  ۶۰یورو، بازنشستگی در  ۱۵۰۰
 محیطی. ریزی زیست برنامه

گوی حزب کمونیست فرانسه، معتقد است که "چپ باید بـرای  یان بروسا، سخن
های اجتماعی دولت او، مفید بودن خـود را بـه مـردم  مقابله با ماکرون و آسیب

هایی که بخشی از روستاییان و طبقٔه کارگر فرانسه را به  نشان دهد. باید با سیاست
دهد، مقابله کند. این همان کاری اسـت کـه مـا  آغوش راست افراطی سوق می

ایم. آندره شاسین، رئیس گروه کمونیست در پارلمـان، بـا پشـتـکـار  همیشه کرده
توانست تجدید ارزیابی حقوق بازنشستگی کشاورزان را به دولت تـحـمـیـل کـنـد. 

ای برای رهبـری  حضور ُپرقدرت ما در پارلمان، همراه با جنبش اجتماعی، سرمایه
 مبارزه خواهد بود."

شده  ای افسون های آینده چنین است: سیاسی کردن مجدد جامعه چالش سال
که بخشی از آن به سیاست باور ندارد، به طوری که شعار "جایگزینی وجود نـدارد" 

دهد. پیروزی اتحاد چپ که تا چند هفته پیش غیرمنتظره بود،  خانم تاچر را سر می
 نخستین گام و امیدوارکننده است.

گیـری اشـاره  تیر، امانوئل ماکرون در سخنرانی خود به نتیجٔه رأی 1چهارشنبه 
کرد که جناح او در آن اکثریت نسبی (و نه مطلق) را به دست آورد، و گفت آمـاده 
است با "همٔه نیروهای سیاسی پارلمان" کار کند. وی اذعان کرد: "مانند آلمان یـا 

تـوانـم  تواند قانون وضع کند. مـن نـمـی تنهایی نمی ایتالیا، هیچ نیروی سیاسی به
های موجود در کشور را که در پارلمان ملی منعکس شده، نادیده بگیـرم."  گسست

هـای  اما امانوئل ماکرون نتیجٔه انتخابات را نه به معنای مخالفت مردم با سیاست
دهندگان به همکـاری بـا دیـگـران، تـحـریـف  او، بلکه به معنای درخواست رأی

کـنـد کـه در دور اول انـتـخـابـات  کند. ماکرون همچنیـن فـرامـوش مـی می
مجموع صاحبان رأی و در دور دوم بـا آرای  ٪۱۰جمهوری با کمتر از  ریاست

تاکتیکی چپ برای جلوگیری از پیروزی راست افراطی، انتخـاب شـده اسـت. او 
انـد" بـرحـق  ها به او داده تالش دارد که خود را "طبق حکم روشنی که فرانسوی

 جلوه دهد. 
های جدید" را اعالم کرد که گویـا  تر، یافتن توافق او "امکان ایجاد اکثریت بزرگ

های اپوزیسیون است. اما در اینجا خطاب مـاکـرون بـه  به معنای مذاکره با گروه
جناح راست است. هدف او، تغییر سیاست نیست: "ما باید با شفافیت و مسئولیـت 

ای را که در آوریل گـذشـتـه (انـتـخـابـات  عمل کنیم. به این معنی که هرگز پروژه
جمهوری) مشخص شد فراموش نکنیـم." او بـرای تـأکـیـد مـجـدد بـر  ریاست

وار "قدرت خـریـد" و  محورهای اصلی برنامٔه خود، بدون ورود به جزئیات، فهرست
جـمـهـور  هشـدار  کند. از سوی دیگر، رئیـس ها" را مطرح می "مسئلٔه بیمارستان

دهد که این اصالحات "نباید مالیات بیشتر یا بدهی بیشـتـری ایـجـاد کـنـد."  می
خالصه اینکه برنامٔه او تغییری نکرده و در پارلمان، مورد به مورد مطـرح خـواهـد 

 شد.
  ۱۳ادامه  در صفحه سبزها نیز چون خود امانوئل ماکرون "مؤدبانـه" 



۱۴۰۱تیر  ۱۳دوشنبه    ۱۲   ۱۱۵۹شمارۀ    

های بریتانیا با استفاده از تهدید تورم بیشتر اقتصادی  درحالی که وزرا و رسانه
گیل دلیل افزایـش  کنند مانع افزایش دستمزدها شوند، استوارت مک سعی می

 کند.  ها و آنچه ما باید در این مورد انجام دهیم را بررسی می قیمت
ویـژه افـزایـش   هـا و بـه داری معتقدند افزایش هزیـنـه اقتصاددانان سرمایه

کننده باشد و این امر قانـونـی طـبـیـعـی   دستمزدها باید بر دوش مردم مصرف
پرسند چرا نسبت سودآوری (نرخ حاشیه سود) باید ثـابـت  است. آنان هرگز نمی

هـا،  نگه داشته شود و سطح دستمزدهای واقعی کاهش یابند. افزایش قیـمـت
تنها برای حفظ نرخ سودآوری سرمایه باید انجام گیرد. تورم نیز مانند هر پدیـدٔه 

هـای  قـدرت و انـگـیـزه داری تابعی است از روابـط نـاعـادالنـه دیگر سرمایه
سوداگرایانه برای افزایش سود و کاهش هزینه. مؤسسه( انستیتـو) سـیـاسـت 

/ ۲۰۲۰هـای دهـه  اقتصادی در ایاالت متحده اعالم کرد که از اواسط سـال
دلیل باال بـردن نـرخ حـاشـیـه سـود  ها به درصد از افزایش قیمت ۵۴، ۱۳۹۹

درصد به افزایش دستمزدها مربوط بوده است. نرخ حـاشـیـه  ۸اند و تنها  بوده
سـال  ۷۰های بزرگ در ایاالت متحده به باالترین سطح خود در  سود شرکت

اند. یک نظرسنجـی  درصد افزایش یافته ۳۷اند و در سال گذشته  گذشته رسیده
فروشان اعتراف کردند که بیـش از مـقـدار  نشان داد که بیش از نیمی از خرده

احـتـمـال زیـاد بـه  اند کـه بـه فروش افزوده  افزایش در بهای خرید، به قیمت
گـذاران  گونه که سرمایه شود. بحث توجیه تورم آن می  های بزرگ مربوط شرکت

کنند، پوششی برای افزایش نـرخ حـاشـیـه سـود اسـت.  با وقاحت اذعان می
گذاری در ایاالت مـتـحـده: "آنـچـه مـا واقـعـًا  قول یکی از مدیران سرمایه به
گذاری دارند. در یـک  هایی هستند که قدرت قیمت دنبالش هستیم، شرکت به

منزلٔه موهبتی است که دائم نتیجـه مـی دهـد." حـتـی  فضای تورمی، این به
گذاری مورگان استنلی نیز استدالل کرده است کـه بـرای کـم  شرکت سرمایه

هـا سـال  های ناشی از تورم باید نرخ سود را کاهش داد تا جبران ده کردن رنج
هـا، در واقـع،  گذاری بر کارگران تحمیل کرده است. آن زیانی شود که سرمایه

هـای  های بزرگ و بـازگشـت بـه نـرخ های شرکت پایان دادن به زیاده خواهی
 را خواستار هستند. ۱۳۷۰/ ۱۹۹۰های دهه  حاشیه سود در سال

آور از  طـرزی شـگـفـت نیز در بـریـتـانـیـا، بـه (FT)روزنامه فایننشال تایمز 
درخواست رئیس بانک مرکزی انگلستـان از کـارگـران مـبـنـی بـر کـاهـش 

اش  شان برای افزایش دستمزد انتقاد کرد. این روزنامـه در مـقـالـه تقاضاهای
هـای  عالوه بر پرسش از رئیس بانک مرکزی انگلستـان کـه چـرا از شـرکـت

قدرتمند نخواست نرخ سود خود را تعدیل کنند،  دربارٔه این افسانه که کـاهـش 
افشاگری پرداخت و  تر است نیز به گذاری کم معنای سرمایه نرخ حاشیه سود به

نوشت: "در چهار دهه گذشته سهم کارگران از درآمد ملی در بیشتر کشورهـای 
انـد ولـی  ثروتمند کاهش یافته است درحالی که اقتصاد این کشورها رشد کرده

گـذاران  سـیـاسـت….  جای افزایش، کاهش یافته است." گذاری به نرخ سرمایه
عنوان مسائل منسـوخ شـده  توانند تضادهای طبقاتی را به اقتصادی دیگر نمی

های فایننشال تایمز اسـت و نـه مـن. مـن هـرگـز  ها واژه نادیده بگیرند. این
 های طبقاتی از مسائل منسوخ شده هستند. گویم که تضاد نمی

تـا  ۱۴۰۰ماه  / دی ۲۰۲۲تولید ناخالص ملی بریتانیا در سه ماهه اول سال 
تـا  ۱۳۹۹مـاه  / دی۲۰۲۱نسبت به سه ماهه اول سـال  ۱۴۰۱  ماه فروردین
درصد افزایش یافت. متوسط دسـتـمـزد واقـعـی در  ۸/۷، ۱۴۰۰  ماه فروردین

تر از سال پیش بود و با  درصد کم ۱/۹ها،  همین مدت و بدون احتساب پاداش
 -درصد باالتـر بـود. در مـاه فـوریـه (بـهـمـن ۰/۷ها،  درنظر گرفتن پاداش

از قبل از   اسفندماه)، بانکداران شروع کردند به دریافت بیشترین مقدار پاداش
، بحرانی که حاصل حرص و طـمـع  ۱۳۸۷/    ۲۰۰۸بحران مالی جهانی سال 

اندرکاران مالی تا حد زیادی افشاگر افـزایـش  آنان بود. تکرار این راهزنِی دست
دستمزد واقعی و میزان پاداش ها است. دستمزدهای واقعی بخش دولتـی در 

درصد کاهش یافتند. کارگزارانی کـه از ایـن کشـور در طـول  ۴/۳این دوره، 
شوند و کسانی که اقتصاد جهان را  گیری کرونا محافظت کردند، توبیخ می همه

هایـی هـنـگـفـت دریـافـت  نابودی کشیدند، پاداش به ۱۳۸۷/   ۲۰۰۸در سال 
 کنند. ما، واقعًا، از این بابت باید خیلی خشمگین بشویم.  می

مـاه  / دی ۲۰۲۲های بزرگ در بریتانیا در سه ماهه اول سـال  سود شرکت
/ مـهـر تـا ۲۰۲۱نسبت به سه ماهه چهارم سال  ۱۴۰۱  ماه تا فروردین ۱۴۰۰

درصد افزایش یافت. این آمار، مانند ایاالت مـتـحـده، نشـان  ۸، ۱۳۹۹ماه  ی
مدت است. گزارش اخیر "سازمان  های حاشیه سود در بلند دهنده افزایش نرخ

رقابت و بازارها" نشـان داد کـه 
میانگین نسبت افزایش قیـمـت 

 ۱۳۸۷/   ۲۰۰۸بر هزینه از سال 
 ۲۰تا کنون از کمـی بـیـش از 

درصـد افـزایـش  ۳۵درصد به 
یافته است. این افـزایـش بـرای 

ــن  ۱۰ ــری ــودآورت ــد از س درص
 ۸۲درصد بـه  ۵۸ها، از  شرکت

درصد است. این آمار به دورانـی 
مربوط است که دستـمـزدهـای 

انـــد.  واقـــعـــی ثـــابـــت بـــوده
داری، درحالی که مـردم  سرمایه

عادی رنج می برند، رونق عظیمی دارد. بر اساس گزارش بـنـیـاد تـغـذیـه، در مـاه 
مـیـلـیـون از افـراد بـزرگسـال، شـامـل  ۳/۷ماه)،  اردیبهشت -آوریل / (فروردین

 اند. خانوارهایی بودند که در یک ماه گذشته کمبود تغذیه داشته
 ۵/۹های بریتیش پترولیوم و شل در سال جـاری حـدود  در همین حال، شرکت

گـذارد.  سـهـامـداران مـی  میلیارد پوند افزایش بهای سهام را در معرض فروش به
، ۱۳۸۷/    ۲۰۰۸امسال، هفت شرکت بزرگ نفتی، با باالترین حجم فروش از سال 

میلیارد دالر اضافه بهای سهام خود را به سهامداران خود عرضه خـواهـنـد  ۳۸مبلغ 
(زمانی کـه بـهـای هـر  ۱۳۹۳/  ۲۰۱۴میلیارد دالر سال  ۲۱کرد که حدود دو برابر 

دالر بود) است. سود ناخالص شرکت سیـنـزبـری در سـال  ۱۰۰بشکه نفت بیش از
میلـیـون  ۷۳۰به   سال پیش ۲میلیون پوند در  ۳۵۷گذشته بیش از دو برابر بود و از 

 -۱۳۹۸/    ۲۰۲۰  –  ۲۰۱۹  های درصد بیش از سود سال ۲۵پوند افزایش یافت که 
درصـد  ۲۴گیری کووید) است. سود سهام این شرکت نیز  (پیش از زمان همه ۱۳۹۹

بـعـد  به ۱۳۹۴/    ۲۰۱۵ترین مقدار از سال  بود که بیش۱۴۰۰/  ۲۰۲۱بیش از سال 
 -کنندٔه انرژی، صاحبان شرکت گاز بریتانـیـا است. در بین شش شرکت بزرگ تأمین

با هدف اعالم سوددهی برای دورٔه مالی پیشین خود، بهای سـهـام ایـن  -سنتریکا
روز کـرد. شـرکـت دیـگـر   خـرداد) گـذشـتـه بـه -شرکت را در ماه مه (اردیبهشت

بینی کرد که سود این شرکـت تـا پـایـان  نیز اخیرًا پیش -SSE -کنندٔه انرژی تأمین
میلیارد پوند خواهد بود که نسبـت بـه  ۱ماه)،  فروردین ۱۱مارس ( ۳۱سال مالی در 

 " E.ONدرصد افزایش خواهد داشت. شرکـت انـرژی"  ۱۰، ۱۴۰۰/  ۲۰۲۱سال 
 ۶/۱های اصلی این شرکت بزرگ، از  بینی کرد که سود حاصل از فعالیت اخیرًا پیش

 ۱۴۰۱/    ۲۰۲۲میلیارد پوند در سـال  ۱/۲به  ۱۴۰۰/  ۲۰۲۱میلیارد پوند در سال 
های اخیر برای محـافـظـت از  افزایش خواهد یافت. آشکار است که افزایش قیمت

کـنـد، از  طـور کـه دولـت ادعـا مـی ها است. آیا این امر، آن سودآوری این شرکت
 ۸۲کند؟ بعید است، زیرا این شـش شـرکـت بـزرگ،  گذاری محافظت می سرمایه

سـخـتـی  انـد و بـه درصد از سود خود در پنج سال گذشته را به سهامداران پرداختـه
 گذاری کرده باشند. توان دید که سرمایه می

 
 چه باید کرد؟

های تأمین کننـدٔه  بهای فروش انرژی باید کاهش یابد و تثبیت شود. سود شرکت
حمایت هستند، بـه  راستی نیازمند به ها به نیست. اگر این شرکت  انرژی از مقدسات

های بزرگ و ثروتمندان باید پایان داده شود و مـالـیـات  های مالیاتی شرکت معافیت
وزیـر  -میلیارد پوند تعیین شده از سوی ریشـی سـونـاک ۵سنگین و بسیار بیش از 

بر سود مازاد نفت دریای شمال اعمال شود. مالیات بـر سـودهـای  -دارایی بریتانیا
بینند و افزایش  مازاد کافی نیستند، زیرا صنایع نیز از افزایش بهای انرژی صدمه می

مردم فقـیـرتـر  نحوی نامتناسب به دهند که به بهای مصرفی انتقال می ها را به هزینه
ها را تحمـل  ها گفته شود که سختی ها و جز آن رساند. باید به سوپرمارکت آسیب می

ها توانـایـی جـذب افـزایـش  ها را به خریدار منتقل نکنند. آن کنند و افزایش هزینه
 این پول نیازی ندارند. شان به ها را دارند و سهامداران هزینه

مشابه آنچه در پـایـان جـنـگ  -ها های راهبردی بر قیمت باید با اجرای نظارت
های توزیع کاال محدود  تأثیر افزایش مفرط تقاضا بر زنجیره -انجام شد  جهانی دوم

ست عـاقـالنـه. اگـر  شود. حتی در آیین محدود اقتصاد بورژوازی نیز این امر کاری
ها و دسـتـمـزدهـا وجـود دارد، افـزایـش  افزایش تصاعدی قیمت  نگرانی در مورد

 احتمال زیاد موجب این تصاعد شده را باید مهار کرد. ها که به قیمت
های اجـتـمـاعـی و  تر، ما باید اقتصادی بسازیم که بر اساس اولویت در درازمدت

وسیلٔه  ثبات اقتصادی و نه سود سرمایٔه خصوصی، هدایت شود. تأمین انرژی باید به
های اقتصاد باشد و نه سوداگری سهامـداران.  دولت و در خدمت منافع دیگر بخش

نفعی را کـه در بـرابـر تـغـیـیـرات  های ذی تر از همه اینکه، ما باید قدرت گروه مهم
های تأمین کنندٔه انرژی که  هایی مانند شرکت کنند، از بین ببریم، گروه مقاومت می

ثروت زیادی را صرف تبلیغ انکار تغییرات اقلیمی و دادن رانت بـه سـیـاسـتـمـداران 
 کنند. می

 “مورنینگ استار”به نقل از روزنامۀ 

تورم اقتصادی، یک معضل 
 طبقاتی است



کار و پیکار حـزب آرزوی   فرستد و برای کار کنگره، تصویب اسناد آن، و توسعهٔ  شما می
  موفقیت دارد.

 رفقا،
حزب شما چند دهه، نزدیک به یک قرن، در برابر استعمار و نـیـروهـای ارتـجـاعـی 

المللی بوده است و امروزه نیـز  رزمیده است. حزب شما حزبی مبارز در سطوح ملی و بین
کند، ضمن آنکـه هـمـیـشـه  همچنان از دستاوردها و حقوق عموم مردم ایران دفاع می

مـانـدگـی، و  پرچم طبقٔه کارگر را حمل کرده و درگیر مبارزه با استثمار، استعمار، عـقـب
های ارتجاعی بوده است. پیکار حزب شما و مشارکت آن در حل مسـائـل مـردم  جریان

برادر ایران ادامه داشته است. حزب شما مشارکت فعال و نقـش شـایـان تـوجـهـی در 
داشت، اما جای تأسف است که حزب تودٔه ایران بـا  ۱۳۵۷سرنگون کردن شاه در سال 

ادعاهایی ساختگی مانند جاسوسی و تالش برای دست زدن به کودتای نظامی عـلـیـه 
های خارجی و داخلی شد که به زیان  رژیم ایران با حمایت شوروی، بار دیگر هدف نقشه

 مردم ایران است.
  رفقا،

کنگرٔه هفتم شما وظیفٔه تصویب چند سند اساسی از جمله برنامٔه سیاسی حزب تـودٔه 
ایران را به عهده دارد. جنبش مترقی کویت برای موفقیت کنگرٔه شما، بـه نـفـع مـردم 
برادر ایران و تحقق امیدها و آرزوهای آنها، آرزوی موفقیت دارد. تقویت روابـط مـحـکـم 
تاریخی بین مردم کویت و ایران مطابق با منافع مشتـرک آنـهـا، بـرای ایـجـاد روابـط 

هـای سـرکـردگـی  همسایگی خوب، برای همکاری سودمند متقابل و مبارزه با نـقـشـه
امپریالیستی و تجاوز صهیونیستی، و برای استقـالل مـلـی دو مـلـت مـا و تـقـویـت 

تردید برای ما اهمـیـت  های ممکن برای توسعه ملی و دستیابی به دموکراسی، بی گزینه
 دارد.

 با درودهای رفیقانه.
 زنده باد حزب تودٔه ایران!

پیروز باد مبارزٔه مردم برادر ایران برای تحقق پـیـشـرفـت، دمـوکـراسـی، و عـدالـت 
 اجتماعی!

۱۴۰۱تیر  ۱۳دوشنبه    ۱۳   ۱۱۵۹شمارۀ    

هـا و زنـدگـی مـردم و  رزمند که سرکـوب آزادی ساالری می حکومت ارتجاعی دین
 کند. تر می دهد و خشن کارگران ایران را همچنان ادامه می

 رفقای عزیز،
خرداد]، پنجاه و پنجمین سالـگـرد اشـغـال کـرانـٔه  ۱۵دو روز پیش، پنجم ژوئن [

های جـوالن در سـوریـه بـه  المقدس) شرقی، سینا، و بلندی غربی و اورشلیم (بیت
] بود. اشغال یک تصمیم سیاسی است، و بـا ۱۳۴۶[   ۱۹۶۷دست اسرائیل در سال 

 گیری سیاسی به پایان خواهد رسید. تصمیم
کنیم که این دولت [اسرائـیـل] سـقـف  ما در حزب کمونیست اسرائیل تصریح می

های اشغالگری را از هر لحاظ باال برده و برای تغییر وضع نابهنجار موجود بـه  جنایت
آپارتاید، قواعد استبدادی و آزار و اذیت شدیدتری وضع کرده است. این دولت بدتـر از 

گـرایـی  دولت پیشین است، چون دستور کار امروزش به کارپایٔه جدید هر دولت راست
آید، و این همان چیزی است که ما آن را تشـدیـد  تبدیل خواهد شد که بعد از آن می

ویژه مسجد االقصٰی، و بـقـیـٔه کـرانـٔه  های مقدس آن، به تجاوز به اورشلیم و مکان
 دانیم. غربی اشغالی می

گوید که افزایش کنترل و فشار [بر  این دولت اسرائیل، فریبکارانه به مردم خود می
فلسطینیان] و پیگرد پرچم فلسطین در هر جایی که برافراشته شود، بقای اشـغـال و 

 امنیت و آیندٔه شهروندانش را تضمین خواهد کرد.
هـای اشـغـالـگـری و گسـتـرش  گوییم که هر قدر هم که جـنـایـت همین جا می

نـاپـذیـر کشـور مسـتـقـل  ها شدید باشد، این امر مانع تأسیس اجتـنـاب سازی شهرک
المقدس) شرقی، و بازگشت پناهندگان، و مـانـع  فلسطینی به پایتختی اورشلیم (بیت

 های جوالن در سوریه نخواهد شد. آزادسازی بلندی
 رفقای عزیز،

حزب کمونیست اسرائیل در برابر آنچه انسداد در افق سیاسی برای حـل مسـئـلـٔه 
هـا و فـجـایـع  شود، و در برابر سکوت جهان در مورد جنایت فلسطین نشان داده می

حل دو کشوری، نبود کشـور  در راه «مسئله»کند که  مستند روزانٔه اسرائیل، تأکید می
فلسطینی است، که پیش از در نظر گرفتن هر پیشنهاد دیگری باید ایجاد شود. ایـن 

 امر تنها تضمین برای آیندٔه کل این منطقه است.
هـای  ها و از بین بردن شبح جنگ و درگـیـری کنیم که کاهش تنش ما تصریح می

یی در منطقٔه ما و  های هسته ها، نخست مستلزم برچیدن سالح مسلحانه از سر ملت
های اسرائیل باید پایان یابـد.  طلبانه و تجاوزگرانٔه دولت در جهان است. گرایش توسعه

های اسرائیل خودداری کنند کـه  ها و گرایش های منطقه باید از تبانی با سیاست رژیم
های منطقه ندارند و فقط در خدمـت  اند که ربطی به منافع ملت هایی در خدمت طرح

تـریـن بـانـد  ایـن بـزرگ -ها و منافع امپریالیسم حریص زیر فشار دولت آمریکا برنامه
 هستند. -غارت و کشتار در جهان ما

ها ایجاد و بسیج نیروهای مردمی است که بتواند چنـان  وظیفٔه اصلی ما کمونیست
گیری سیاسی در اسرائیل به ارمغان آورد. در حـال حـاضـر کـه  تغییری را در تصمیم

شود که در رژیم اسرائیل و اشـغـال  آپارتاید دارد به واقعیت وضعیت افرادی تبدیل می
 شود. تر می کنند، وظیفٔه ما ُپرچالش زندگی می

بدون پایان دادن به اشغال، بدون دادن مالکیت این سرزمـیـن و مـنـابـع آن بـه 
کارگران عرب و یهودی، رژیم آپارتاید همچنان به تحکیم موقعیت خود و گرفتن جـان 
و حقوق مردم فلسطین ادامه خواهد داد و تمام منطقه را در تنش و ناپایداری مـداوم 

پـذیـرتـر  های منطقه را در برابر استثمار و سرکوب آسـیـب نگه خواهد داشت که ملت
 کند. می

 رفقای عزیز،
دو حزب ما سابقٔه مشترک طوالنی در مبارزه با امپریالیسم و نیروهای ارتجاعـی در 

های دینی دارند که چیزی جز سـتـم و  های خود، و همچنین مبارزه با رژیم سرزمین
هـا هـم از نـظـر  سرکوب برای مردم ندارند. راهنمای ما این باور است که این رژیـم

 ایدئولوژیک و هم از نظر سیاسی ناگزیر ورشکست خواهند شد.
ما از حمایت دیرینٔه شما از مردم و آرمان فلسطین و از مواضع و مـبـارزات حـزب 

شـود،  کمونیست اسرائیل که به هّمت رفقای فلسطینی و یهودی آن پیش بـرده مـی
 کنیم. قدردانی می

ها سال سرکوب،  رغم ده دهی به خاطر استواری حزب شما در مبارزه و سازمان ما به
خدشٔه شما با پـیـکـارهـای جـاری در راه  خاطر همبستگی انترناسیونالیستی بی و به

 فرستیم. تحقق صلح، آزادی، و سوسیالیسم، به شما درود می
 ایران!  زنده باد حزب تودهٔ 

 ها برای آزادی! پیروز باد مبارزٔه همٔه ملت
 المللی با احترام رفیقانه، ریم هزان، رئیس کمیتٔه روابط بین

 
 
 

 پیام جنبش مترقی کویت
 

 رفقای عزیز حزب تودٔه ایران،
کمیتٔه مرکزی جنبش مترقی کویت از 
جانب خود و به نمایندگی از همٔه اعضا و 

ترین درود خود را به هفتمین کنگرٔه سراسری حزب مـبـارز  کادرهای این جنبش، گرم

 ادامۀ شماری از پیام های پرشور حزب های کارگری ...

دهند: "ما پیشـنـهـادهـای  از زبان ژولبن بایو، صدر حزب، به او چنین پاسخ می
کنیم. این یک آزمـون  وهوا را بررسی و به صورت الیحه ارائه می کنوانسیون آب

توانند بـه آن رأی  است. اگر دولت متعهد به عمل باشد، طرفداران ماکرون می
 دهند."

دهد: "قانون دموکراسی بایـد  ژان لوک مالنشون نیز چنین واکنش نشان می
اجرا شود." جنبش "فرانسٔه نا فرمان" خواستار آن اسـت کـه الـیـزابـت بـورن، 

وزیر، با ارائٔه برنامٔه خود، تقاضای رأی اعتماد کند؛ "اگر رأی نیاورد، بایـد  نخست
استعفا کند. اگر پیروز شود، پارلمان کار خود را بر اساس متون پیشنهادی انجام 

 ای ندارد." وگوی بیشتر هیچ فایده دهد. گفت می
خواه (راست) در بحرانی عمیق قرار دارد و هر چـیـزی  امروزه حزب جمهوری 

های مارین لوپن  که راست افراطی را عادی جلوه دهد، برایش مفید است. اشاره
به ماکرون در این باره که به متونی رأی خواهد داد که موافق دیدگاهشان باشد، 

خواه تـا  دهندگان جمهوری پیامی به جناح راست ماکرون بود. آنها در جلب رأی
دهندگان به ماکرون را بـه  حدی موفق بودند، ولی به اندازٔه کافی نتوانستند رأی

 خود جلب کنند.
هایش در پارلمان، تاکتیکی عمل خـواهـد  امانوئل ماکرون در گذراندن الیحه

های ایدئولوژیکی بین بخشی از فضای سیاسی غالب و راسـت  کرد. همگرایی
افراطی وجود دارد. در بیست سال گذشته، اجماع ضد مهاجرت، امـنـیـتـی، و 

 هراسی در میان آنها شکل گرفته است. اسالم
های ماکرون، دوباره ُپرتوان ظهـور کـرده  چپ بر پایٔه مبارزٔه جّدی با سیاست 

زمان باید با راست افراطی نیز مبارزٔه جّدی کند. ماکرون، راست، و  است، و هم
راست افراطی، همگی استراتژی سیاسی یکسانی برای کنار زدن چپ از فضای 

 سیاسی جمهوری فرانسه دارند.
باید یادآوری کرد که اوضاع در فرانسه بسیار مساعدتر از آن است کـه شـش 

شد تصور کرد، زمانی که واهمٔه حذف کامل چپ واقعی بـود. ایـن  ماه پیش می
شروع خوبی برای کار سیاسی جّدی است. برای تقویت این فکر که چپ نیروی 
جایگزین واقعی است، زندگی مردم باید با مبارزه و پیشبرد پیشنهادهای اتـحـاد 

تر به میدان مبارزه کشیده شوند و امـیـد خـود را  چپ بهبود یابد تا مردم جّدی
 بازیابند.

 

 ادامۀ اتحاد چپ، چالش بزرگ در مقابل  ...



۱۴۰۱تیر  ۱۳دوشنبه    ۱۴   ۱۱۵۹شمارۀ    

 پیام شادباش حزب مردم فلسطین
  به کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

 ]۱۴۰۱خرداد  ۱۳[ ۲۰۲۲ژوئن  ۳اورشلیم، 
 

 رفقای گرامی،
به مناسبت برگزاری هفتمین کنگرٔه حزب شما، بهـتـریـن آرزوهـای خـود را بـرای 

کنیم، به این امید که حاصل و نتیجٔه این کـنـگـره  موفقیت کامل کار کنگره تقدیم می
سهم حزب شما را در مبارزٔه مردم ایران در راه برقراری صـلـح، عـدالـت اجـتـمـاعـی، 

ویژه در وضعیت بسیار حساس و پـیـچـیـدٔه کـنـونـی در  دموکراسی، و سوسیالیسم، به
 منطقه و جهان، برجسته و تقویت کند.  

به همین مناسبت از مواضع قاطع شما در همبستگی، و حمایت از آرمـان عـادالنـٔه 
مردم ما و مبارزٔه آنها برای پایان دادن به اشغال اسرائیل، تعیین سرنوشت، و تـأسـیـس 

حـق  با اورشلیم شرقی به عنوان پایتخـت آن، ۱۹۶۷ژوئن  ۴دولت مستقل در مرزهای 
های سازمان ملل متحد، و هـمـچـنـیـن آزادی  بازگشت پناهندگان بر اساس قطعنامه

  های اسرائیل، قدردانی و سپاسگزاری کنیم. زندانیان از زندان
های دوجانبٔه خوبمان در مبارزٔه مشتـرک  ما همچنین امیدواریم که روابط و همکاری

هـای  تر حزب در راه تحقق صلح جهانی، پیشرفت، و سوسیالیسم همراه با خانوادٔه بزرگ
  کمونیست و کارگری را بهبود بخشیم.

  ترین درودها و آرزوهای ما را بپذیرید. بار دیگر، گرم
 بسام صالحی، دبیرکل

 
 

پیام شادباش کمیتٔه مرکزی حزب کمونیسـت 
 ارمنستان به کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

 ]۱۴۰۱خرداد  ۷[ ۲۰۲۲مه  ۲۸ایروان، 
 

 رفقای عزیز،
بسیار خوشوقتیم که به مناسبت برگزاری کنگرٔه هفتم 
حزب تودٔه ایران بار دیگر همبستگی خود را با شما ابـراز 
کنیم و پیام تبریک خود را به ایـن مـنـاسـب بـه شـمـا 

الـمـلـلـی  یی، و بیـن بفرستیم. کنگرٔه شما در زمانی بسیار بحرانی در سطح ملی، منطقه
شود. حزب کمونیست ارمنستان تحوالت سیاسی، اقتصادی، و اجـتـمـاعـی  برگزار می
بر سر احیای برجام بـا  ۱+۵ویژه تحوالت مربوط به مذاکرات جاری در وین با  ایران، به

شرکت روسیه، چین، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، و اتحادیٔه اروپـا را از نـزدیـک دنـبـال 
های فلج کنـنـده عـلـیـه  کند. ما صمیمانه امیدواریم که این مذاکرات به لغو تحریم می

تـوانـد مـحـیـط  ای مـی ها در خاورمیانه منجر شود. چنین نتیجـه ایران و کاهش تنش
بهتری را برای پیشُبرد مبارزٔه مردم ایران در راه صلح، دموکراسـی واقـعـی، و عـدالـت 

 اجتماعی بگشاید.
ما همچنین به مبارزٔه دیرینٔه حزب شـمـا در راه صـلـح، حـقـوق بشـر و حـقـوق 

فرستیم. ما توانایی حزب شـمـا  دموکراتیک، عدالت اجتماعی، و حاکمیت ملی درود می
ویـژه طـبـقـٔه  هایی که زحمتکشان ایران و بـه حل برای مسائل و چالش را در یافتن راه

 کنیم.  اند، تحسین می دستان کشورتان با آنها مواجه کارگر و تهی
نظر دربارٔه [طرح] اسناد کـلـیـدی ارائـه  ما برای کنگرٔه هفتم شما در بحث و تبادل

شده پیش از کنگره، و نهایی کردن و تصویب آنها، آرزوی موفقیت داریـم. مـا اذعـان 
شود که همـٔه مـا بـا آن  برانگیز برگزار می داریم که کنگره در شرایط و محیطی چالش

شود، برای تقویت حزب تـودٔه  هایی که در کنگره گرفته می مواجهیم. امیدواریم تصمیم
نشئت گرفته از مـنـافـع  -ای که در راه تأمین منافع ملی ایران و عزم راسخ آن در مبارزه

های الزم را فـراهـم   برد، شالوده به پیش می -دستان در کشور شما طبقٔه کارگر و تهی
 کند.

رفقا، ما همچنین مایلیم بار دیگر درگذشت رفیق علی خـاوری، رهـبـر تـاریـخـی و 
امان به مبارزه ادامه داد و برای وحدت و یکپارچگـی،  ها بی دیرینٔه حزب شما را که سال

 ناپذیر کوشید، تسلیت بگوییم. قدرت، و موفقیت حزب طبقٔه کارگر ایران خستگی
حزب کمونیست ارمنستان برای حزب شما در برگزاری کنگرٔه هـفـتـم خـود آرزوی 

 موفقیت دارد.
زنده باد روابط گرم و برادرانه بین حزب تودٔه ایران و حزب کمونیست ارمـنـسـتـان، و 

 بین دو ملت ایران و ارمنستان! زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی!
 یرژانیک غازاریان، دبیر اول

 
 پیام تبریک حزب کمونیست آلمان 

 به نمایندگان کنگرٔه هفتم حزب تودٔه ایران
 ]۱۴۰۱خرداد  ۱۲[ ۲۰۲۲ژوئن  ۲ِاِسن، 

 
 رفقای محترم!

 دنیا دچار آشفتگی شده است.
تر نیـز  یی بیشتر از همیشه شده و با تشدید جنگ در اوکراین جّدی خطر جنگ هسته

ورتر کـردن ایـن جـنـگ کـرده  کار برای شعله های اخیر همه شده است. ناتو در هفته ادامۀ شماری از پیام های پرشور حزب های کارگری ...
 است. در عین حال، ناتو شرکت کنندٔه آشکار در این جنگ شده است.

هدف سیاست محاصرٔه ناتو در قبال روسیه روشن است: تبدیل کـردن روسـیـه بـه 
 کشوری فرمانبر تا در نتیجه راه به سوی جمهوری خلق چین باز شود.

سرعت برای پایان یافتن این جنگ و نـیـز  وظیفٔه همه نیروهای مترقی است که به
طور که علیه روسیه و چـیـن از  های امپریالیستی همان جنگ در یمن بکوشند. دولت

کـنـنـد. ایـن سـالح  کنند، از آن علیه ایران نیز استفاده مـی سالح تحریم استفاده می
 زند. دهد و ضربٔه سختی به مردم ایران می های مردم را هدف قرار می توده

هایی بیابد که مـبـارزٔه  هایی برای چالش کنگرٔه هفتم مهم حزب تودٔه ایران باید پاسخ
سـال اسـت بـه  ۴۰ساالر که بیش از  ضدامپریالیستی از یک سو، و مبارزه با رژیم دین

کند، از سوی دیگر، در برابر شما قرار داده است. مبارزه با فـقـر و  مردم ایران ستم می
بیکاری، برای مزدهای بیشتر و آموزش بهتر، برای حقوق دموکراتیک و آزادی بـرای 

تری از مردم در جنبش مـقـاومـت  های بزرگ زندانیان سیاسی، مستلزم مشارکت بخش
است. ما برای نمایندگان کنگرٔه شما شجاعت، دوراندیشی، و تـدبـیـر و درایـت آرزو 

 ای بهتر برای کشور و ملت ایران به دست آورید. کنیم تا آینده می
 

 در همبستگی و با درودهای رفیقانه،
 المللی المللی، مانفرد ایدلر، عضو شعبٔه بین رناته کوپه، دبیر شعبٔه بین

 
 پیام حزب کمونیست اردن

  ]۱۴۰۱اردیبهشت  ۲۶[ ۲۰۲۲مه  ۱۶اّمان، 
 رفقای عزیز رهبری حزب برادر تودٔه ایران،

  رفقای عزیز نمایندگان کنگرٔه هفتم حزب تودٔه ایران،
 

 با درودهای رفیقانه،
خوشوقتیم که به مناسبت برگزاری این کنگـره، بـه حـزب 

ویژه به نمایندگان کنـگـرٔه تـبـریـک  قدم شما، رهبری و اعضای آن، و به استوار و ثابت
های عظیم شما و توانایی شما در مقاومت در برابـر  بگوییم. ما برای مبارزات و فداکاری

هایی که برای انحالل و سرکوب جسمانی حزب رزمندٔه شـمـا صـورت گـرفـتـه  تالش
است، و توانایی شما در انطباق مناسب فعالیت خود با شرایط کار دشوار و مخـفـی کـه 

 رژیم دینی در ایران به شما تحمیل کرده است، احترام قائلیم.
کـنـد،  حزب ما پیوندهای نزدیکی با حزب شما دارد. آنـچـه را مـا را مـتـحـد مـی

های دموکراسی، پیشرفت اجـتـمـاعـی، و  لنینیستی، ارزش-های مارکسیستی اندیشه
هـای آنـهـا  سوسیالیسم است. ما در مبارزٔه مشترک با امپریالیسم و صهیونیسم و نقشه

های اقتصادی منطقٔه ما و کنـتـرل آنـهـا، و تـحـمـیـل  برای تسلط بر ثروت و قابلیت
  سرکردگی سیاسی و نظامی خود بر آن نیز با یکدیگر متحدیم.

حزب ما برای نقشی که حزب شما در دفاع از منافع طبقـٔه کـارگـر ایـران و هـمـٔه 
کند، و برای سهم شما همراه با دیگر نیروهـای دمـوکـراتـیـک در  زحمتکشان ایفا می

انجام وظایف انقالب دموکراتیک ملی و دستیابی به صلح، دمـوکـراسـی، و عـدالـت 
 اجتماعی در ایران، ارزش زیادی قائل است.

الـمـلـلـی  ای در جـبـهـٔه بـیـن تا امروز، حزب شمـا عـامـل عـمـده ۱۳۲۰از سال 
ضدامپریالیستی و یکی از ارکان مبارزٔه ملی و طبقاتی برای تحـقـق آزادی و عـدالـت 
اجتماعی بوده است. حزب شما هم در دورٔه رژیم شاه، که مورد آزار و اذیـت مـداوم و 

ها تن از رهبران و کـادرهـای آن  ها، و حتی اعدام ده های طوالنی در زندان بازداشت
ساالر کنونی ایران و اقدامات سرکوبگرانٔه آن، از جـمـلـه  و هم در دورٔه رژیم دین بود،

 کشتار صدها تن از رهبران و کادرهای حزب شما، قربانیان زیادی داده است.
برگزاری کنگرٔه هفتم شما مصادف با شدت گرفتن یورش امپریالیستی و ارتـجـاعـی 

های منطقه و نـیـروهـای  رحمانه به مردم و کشور شما و نیز به دیگر کشورها و ملت بی
خـواه و دمـوکـراتـیـک  مترقی آنهاست. به همین دلیل، شما و همٔه نیـروهـای تـرقـی

مسئولیت تقویت انسجام مردم، ارتقای مبارزٔه آنـهـا بـرای مـقـابـلـه بـا ایـن یـورش 
ها از هر نوع وابستگی، برای پیشرفت و تـوسـعـٔه  تجاوزکارانه، و وظیفٔه رهاسازی ملت

دستان و زحمتکشان جهـان را  آنها، و تضمین عدالت اجتماعی برای طبقٔه کارگر، تهی
کنیم، و برای کـنـگـرٔه  به عهده دارید. ما سپاس و درود خود را به حزب شما تقدیم می

شما آرزوی موفقیت و برآمدی داریم که در خـدمـت تـحـکـیـم وحـدت سـیـاسـی و 
ایدئولوژیک حزب، افزایش حضـور آن در زنـدگـی سـیـاسـی و فـرهـنـگـی مـردم 

داشتنی ایران، و دادن قدرت و طاقت بیشتر به حزب بـرای غـلـبـه کـردن بـر  دوست
مشکالت شدیدی باشد که رژیم دینی ایران بر حیات سیاسی و روشـنـفـکـری ایـران 

 تحمیل کرده است.
 فرج طمیضی، دبیرکل

 
 

 پیام حزب کمونیست اسرائیل
 ]۱۴۰۱خرداد  ۱۷[ ۲۰۲۲ژوئن  ۷
 

 رفقای عزیز حزب تودٔه ایران، 
های ما را بـه مـنـاسـب  ترین تبریک خواهشمندیم گرم

تـریـن  برگزاری کنگرٔه هفتم حزبتان بـپـذیـریـد. مـا گـرم
درودهای خود را به حزب تودٔه ایران و رفقای ایرانی 

  ۱۳ادامه  در صفحه فرستیم که همچنان برای میهنی آزاد، بـا  خود می



۱۴۰۱تیر  ۱۳دوشنبه    ۱۵   ۱۱۵۹شمارۀ    

هـای  های تـجـربـه طور که درس ایم. همان کمونیستی و نیروهای مترقی همراه بوده
هـای  کشورهای دیگر منطقه از جمله عراق نشان داده است، مبارزه بـا ایـن نـقـشـه

امپریالیستی و برای تحقق صلح باید با دفاع از حقوق بشر و حقوق دموکراتیک مـردم 
 ایران همراه باشد.

 رفقای عزیز،
افروزان امپریالیست و نیروهای ارتجاعی به هیسـتـری جـنـگ  در زمانی که جنگ

های کمونیست و کـارگـری در سـراسـر  زنند، حزب شما همراه با حزب سرد دامن می
  جهان نقش شایان توجهی در دفاع از آرمان صلح جهانی داشته است.

طلب جهان امیـدوار بـود کـه از  حزب کمونیست عراق مانند دیگر نیروهای صلح
درگیر شدن جنگ بین فدراسیون روسیه و اوکراین پرهیز شود و مسائل مورد اختـالف 

ما ضـمـن آنـکـه  آمیز و دیپلماتیک حل شود. های صلح وگو، مذاکره، و از راه با گفت
آفرینی و اصـرار  توسل به گزینٔه جنگ را رد و محکوم کردیم، اقدام به تحریک و تنش

های امنیتی روسـیـه، و تـالش  بر گسترش ناتو به سمت شرق بدون اعتنا به نگرانی
آمریکا و کشورهای عضو ناتو را برای احاطه و محاصره کردن نظـامـی روسـیـه نـیـز 

های آمریکا و ناتو برقراری سرکردگی و کنـتـرل بـر  هدف نهایی نقشه محکوم کردیم.
ها و منابع آن، و بازگشت به فضای جنگ سـرد و مسـابـقـٔه  ها و ملت جهان، و دولت

انـد  طلب که در سراسر جـهـان بـرخـاسـتـه تسلیحاتی است. ما نیز به نیروهای صلح
کنیم. ما خواستار توقف فوری جنگ و اقدام بـه  پیوندیم و این جنگ را محکوم می می

هـایـی  وگوی جدی برای رسیدن به تفـاهـم مذاکره زیر نظر سازمان ملل متحد و گفت
هـا را در  ها را تضمین، و زندگی مردم عادی و همٔه ملت هستیم که منافع همه طرف

  امنیت و صلح، به دور از آفت و شّر جنگ، تأمین کند.
 رفقای عزیز، 

] ۱۴۰۰آذر  ۷تـا  ۳[   ۲۰۲۲نوامبـر  ۲۸تا  ۲۴حزب کمونیست عراق در روزهای 
برای تغییر جامع: دولـت مـدنـی »یازدهمین کنگرٔه سراسری خود را در بغداد با شعار 

 ۲۰۰با موفقیت برگزار کرد. در آن کنگره بـیـش از  «دموکراتیک و عدالت اجتماعی
بـا  -بـغـداد -ناظر حضور داشتند. مراسم گشایش کنگره در پایـتـخـت ۵۰نماینده و 

ای داشـت. کـنـگـره  یی گسـتـرده شرکت انبوهی از مردم برگزار شد و پوشش رسانه
های برادر در سراسر جهان دریافت کرد. پیام درود و همبستگی  هایی نیز از حزب پیام

حزب تودٔه ایران به کنگرٔه ما به گرمی مورد استقبال قرار گرفت و در روزنامٔه حزب مـا 
 های دیگر منتشر شد. و رسانه

 رفقای عزیز،
شماریم تا از همبستگی انترناسیونالیسـتـی پـیـگـیـر  ما این مناسبت را غنیمت می

 های عراق قدردانی کنیم. ها، و کمونیست حزب شما با مردم، دموکرات
نظرهای آن، بار دیگـر  ها و تبادل ما ضمن آرزوی موفقیت برای کنگرٔه شما و بحث

 فرستیم. درودهای گرم خود را به نمایندگان کنگره و همٔه اعضای حزب برادر می
ما خواهان تقویت و توسعه پیوندهای ویژٔه دوستی و روابط انترناسیونالیستـی بـیـن 
دو حزب تودٔه ایران و حزب کمونیست عراق، و تحکیم و گسترش روابط تاریخی بیـن 
مردم ایران و عراق برای برقراری صلح، آزادی، دموکراسی، و پیشرفـت اجـتـمـاعـی 

 هستیم.
 با درودهای رفیقانه، هیئت سیاسی کمیتٔه مرکزی

 
 

پیـام حـزب نـویـن مـردم 
 افغانستان 

به مناسبت برگزاری هـفـتـمـیـن 
 کنگرۀ حزب تودۀ ایران

 ]۱۴۰۱[خرداد  ۲۰۲۲ژوئن 
 

 قدر!  رفقای گران
نخست از همه، به نمایندگی از مبارزان انقالبی افغانستان، بـرگـزاری هـفـتـمـیـن 

کنندگان کنگره، و از طریق شما به هـمـٔه  کنگرۀ حزب قهرمان شما را به شما شرکت
گوییم. ما یقین کامل داریم کـه کـنـگـرٔه  اعضای حزب افتخارآفرین شما تبریک می

شما با دستاوردهای بزرگی برای جنبش چپ ایران به پایان خواهد رسید و صـفـحـۀ 
 بخش زحمتکشان ایران خواهد گشود. جدیدی را در مبارزۀ رهایی

 رفقای گرامی،
هـای دمـوکـراتـیـک و  بینانۀ وضعیت منطقۀ ما نیاز تمام نیـرو تحلیل دقیق و واقع

های کنونی جامعۀ افـغـانـی  هایی از واقعیت مترقی در منطقه است. اجازه دهید گوشه
گاهی شما برسانیم.  را به طور بسیار فشرده به آ

که در جریان [طی] بـیـسـت سـال “  جمهوری اسالمی افغانستان” نظامی به نام 
بـا  ۲۰۲۱کشور ما را با شیوع دادن فساد گسترده به انحطاط کشانده بود، در ماه اوت 

گاه و کارگزاران این نظـام کـه عـمـدتـًا احـزاب و  ناشدنی فروپاشید. تکیه شتابی باور
هـای نـاتـو  های وابسته به امپریالیسم آمریکا و کشـور های جهادی و تکنوکرات گروه

بودند، وضعیتی را بر وطن ما حاکم ساخته بودند که باعث انـزجـار و نـفـرت مـردم 
ناتو بـا صـرف -افغانستان از نظام، جهادیان، و حامیان بیرونی آن گردیده بود. آمریکا

گناه، و امحای هر گونه  های هزار میلیارد دالری، کشتن صدها هزار انسان بی هزینه

نـظـیـری در تـاریـخ  ارزش انسانی در جامعۀ افغانی، پس از بیست سال با سرافکندگی بـی ادامۀ شماری از پیام های پرشور حزب های کارگری ...
 های قرون وسطایی طالبان واگذاشتند.  ها را به نیرو معاصر جهان سرزمین افغان

های انسانـی و  آمریکا پیامدی جز انحطاط نداشت. همٔه ارزش-بیست سال اشغال ناتو
سّنتی جامعۀ افغانی از بین رفته است. بیش از سه میلیون معتاد به مواد مخـدر در کشـور 

های گوناگون یـک هـدف را  نشانده در عرصه وارۀ دست های دولت وجود دارد. همٔه اقدام
هـای  های ناتو از طریق ارگـان کرد: چپاول صدها میلیارد دالر که از سوی کشور دنبال می

رسید. مسلط شدن موازین و معیارهای فاسدسازی، حتی نسـل جـوان  رسمی به کابل می
ای  ساالری و اندیشیدن به امکان [وجود] جامـعـه کشور را از توجه به مسائل بنیادی انسان

مـتـشـکـل از  «جامعۀ مدنی»اصطالح  وارهیده از دیکتاتوری دالر دور ساخته بود. وجود به
جوانان و زنان چیزی جز تبلیغ نبود، که در واقعیت امر ماهیت کامًال ضد مدرنیتۀ حاکمیت 

هـای شـهـرهـا، از آن  پوشاند. هنگام رسیدن طالبان بـه دروازه های جهادی را می و نیرو
خبری نبود. طی بیست سال، نگذاشتند تا نیرویی واقعًا دمـوکـراتـیـک در  «جامعۀ مدنی»

های چپ دیروزی را بـا دالر و  ها را به کار گرفتند تا بازمانده کشور جان بگیرد. همٔه امکان
های تجّملی از عرصۀ مبارزۀ دادخواهانۀ سیاسی دور سازند. ما هـمـٔه تـالـشـمـان را  مقام

کردیم تا یک سازمان سراسری دموکراتیک و واقعًا چپ افغانی متشکل شود، ولی جوش و 
خروش دالر و مقام و بادیگارد [محافظ] چنان بود که صـدای مـا در مـیـان هـیـاهـوی 

های چـپ دیـروزی  شد. متأسفانه، بخش اعظم بازمانده کارزارهای انتخاباتی تقلبی ُگم می
 اند. مواضع انقالبی و چپ را رها کرده

های  وارۀ کابل یک ُبعد مثبت نیز داشت و آن شکست ننگین سازمان اّما فروپاشی دولت
بینی روی این نکته تأکـیـد  جهادی و کنار رفتن آنها از صحنۀ تاریخ کشور بود. باید با روشن

جـهـادی،   های فاسد ضـدمـردمـی کرد که استیالی طالبان پیامد مستقیم حاکمیت نیرو
است. این جهادیـان بـودنـد کـه راه نـفـوذ   و حزب اسالمی خصوص جمعیت اسالمی  به

 های قرون وسطایی عربی و ایرانی را به کشور ما باز کردند. پاکستان و رژیم
نظام کنونی طالبان بر پایٔه یک اصل جزمی استوار است: تطبیق شـریـعـت اسـالمـی! 

های اقتـصـادی، صـّحـت [بـهـداشـت و  برای حکومت طالبان مسائل مربوط به عرصه
تواند مطرح باشد چون [از دید آنان] اینها مـربـوط بـه  درمان]، فرهنگ، و غیره اصًال نمی

 ندارد. «امارت اسالمی»شود و ربطی به  مشّیت الهی می
ناتو فشار اقتصادی بر حکومت طالبان را نگه داشته -تا کنون، آمریکا ۲۰۲۱اوت  ۱۵از 

است. در این سیاست دو محاسبۀ متضاد نهفـتـه اسـت: آمـریـکـا در صـدد تـحـمـیـل 
آور خود را کمی جبران کند، ولـو  های خود بر طالبان است تا حداقل شکست شرم خواست

این روش به گرسنگی اکثریت مردم افغانستان بینجـامـد. از سـوی دیـگـر، [حـکـومـت 
است برای کشورهایی مثل چین و روسیه که با حمایت از طـالـبـان درگـیـر   طالبان] دامی 

هـای  وضعیتی شوند که آنها را در برابر مطالبات برحق مردم افغانستان قرار دهد. سیـاسـت
محتاطانۀ چین و روسیه و ایران در قبال حکومت کنونی طالبان ناشـی از هـمـیـن روش 

خواهد مستقیمًا مسئولـیـت وضـعـیـت اقـتـصـادی  ناتو است. حتی پاکستان نمی-آمریکا
بار کنونی کشور را به عهده بگیرد. آیا به رسمیت نشناختن نظام طالـبـان در شـکـل  فاجعه

 بست سیاسی و اقتصادی خواهد کشاند؟ کنونی آن این نظام را به بن
اش، استراتژی درازمدت خود را دارد، و روی ایـن  چین در افغانستان به مثابه همسایه

های طبیعی افغانسـتـان را  تواند ثروت کند که با پرداخت بهای خوب می نکته محاسبه می
سـاز  ثـبـات های بی روسیه افزون بر مسائل اقتصادی، نگران فعالیتباالخره به دست آورد. 

گرا در سرحدات [مرزهای] جنوبی خود است. در ایـن عـرصـه،  های افراطی اسالم گروه
تهران در یک موقف [موضع] قرار دارد. ایران با همٔه رضایتی کـه از خـروج -محور مسکو

های طالبان در قـبـال اهـل  ناتو از افغانستان از خود نشان داد، اّما ناظر بر روش-آمریکا
خواهد بخشی از بار فقر در افغانستان را بـه  تشّیع در داخل افغانستان است. ایران نیز نمی

 دوش بکشد.
دهد که نظام کنونی طالبان به سوی بـحـرانـی نـامـعـلـوم در  خالصه، قراین نشان می

 قرار دارد: «امارت اسالمی»حرکت است. دو امکان در برابر 
 المللی و گردن نهادن به حکومت مشارکتی پذیرش مطالبات بین

 9ادامه دادن به روش کنونی با گذاشتن مسئولیت وضعیت به دوش آمریکا کـه گـویـا 
میلیارد دالر [پول] افغانستان را منجمد ساخته [ضبط کرده] است و کشور را بـه بـحـران 

توانـد در  دهد که در هر دو صورت، نظام طالبان نمی مالی کشانده است. قراین گواهی می
اش ادامه یابد. اگر حکومت واقعًا مشارکـتـی را بـپـذیـرد، تضـادهـای درون  شکل کنونی

گردد، و اگر به وضع کـنـونـی  گیرد و باعث بحران جدیدی می سرعت شکل می دستگاه به
ادامه دهد، با واکنش مردم مواجه خواهد شد و ناگزیر راه سرکـوب را در پـیـش خـواهـد 

 گرفت، که در این صورت با تضادهای جدیدی مواجه خواهد شد.
 رفقای گرامی،

چنین است منظرۀ تیرۀ زندگی مردم افغانستان. حزب نوین مردم افغانستان بر ایـن بـاور 
های مترقی منطقه شرط بایسته [الزم] بـرای تـحـمـیـل  است که همسویی مبارزات نیرو

اجتماعی در منطقه است. مبـارزان انـقـالبـی افـغـانسـتـان بـه -تغییرات بنیادی سیاسی
اند و باور دارند کـه بـا  های سازندۀ شما رفقای حزب تودۀ ایران همیشه ارج گذاشته تالش

بخش مردم ایران را بـه  های عظیم سیاسی و ایدئولوژیکی که دارید، جنبش رهایی اندوخته
سوی پیروزی نهایی برای استقرار نظامی واقعًا دموکراتیک سمت خواهید داد. مـا در ایـن 

 پنداریم. پیکار در کنار شماییم و هر گونه پیروزی شما را از آِن خود می
 های مترقی و مردمی! زنده باد همبستگی جهانی نیرو

هـای مـردمـی  های درخشان و سیاست پیروز باد مبارزۀ خلق ایران در زیر درفش اندیشه
 حزب تودۀ ایران!

 فرخنده باد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران!
 
  ۱۴ادامه  در صفحه  
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پیام همبستگی و تهنیت حزب کمونـیـسـت آفـریـقـای 
 جنوبی بمناسبت برگزاری کنگره هفتم حزب توده ایران 

 
 رفقای عزیز

 اعضا و رهبری حزب توده ایران
بـهـتـریـن آرزوهـای   (SACP)حزب کمونیست آفریقای جنوبی

صمیمانه و رفیقانه خود را به مناسبت هفتمین کنـگـره حـزب تـوده 
ایران، ابراز می دارد. هفتمین کنگره حزب شما در زمـانـی بـرگـزار 

شود که دگرگونی های سیاسی در جهان و همچنین تهدیدهـای  می
جدی در چشم انداز می باشند. هیچ منطقه و یا مردمی در جهان نیست که از عواقب بحـران 
های آینده سیستم جهانی سرمایه داری در امان باشد. سیستمی که از جنگ ها، بی ثـبـاتـی 
ها و اعمال یکجانبه سیاستی در جهان تغذیه می شود که منافع آن، همان منافـع تـعـدادی 

 اندک از کشورهای قدرتمند نظامی است.
نظام سرمایه داری حاکم در جهان و سیاست های خودخواهانه و یـکـجـانـبـه آن شـایـد 
بزرگترین تهدید برای بشر امروزی باشند. بنابراین، ما اعتقاد راسخ داریم که هفتمین کنگـره، 
به تحقق دستاوردهای مهم کلیدی برای رسیدن به جهانی بهتر کمک خواهد کرد. ما منتظر 

های کنگره هستیم و بر این باوریم که این نتایج به حل بحـران تـحـمـیـلـی  نتایج و قطعنامه
 ایاالت متحده در خاورمیانه و سایر نقاط جهان، کمک حیاتی می کنند.

ما باید به همراه هم، با یکجانبه گرایی سلطه طلبانه مقابله کنیم. ما باید با استفاده رایج از 
جنگ برای حل چالش های بشریت مبارزه کنیم. ما باید بین کسانی که دارای ارزش هـا و 
موازین صلح طلبانه و دموکراسی خواهانه مشترک هستند و خواهان تغیـیـر شـرایـط مـادی 

 اکثریت مردم می باشند، پل هایی ایجاد کنیم. انترناسیونالیسم را زنده کنیم .
 آن را هم اکنون بسازیم! –آینده با سوسیالیسم است  

 کریس ماتلهاکو، دبیر دوم حزب کمونیست آفریقای جنوبی
 
 

 پیام حزب کمونیست برزیل 
 ]۱۴۰۱[خرداد  ۲۰۲۲ژوئن 

 
 ، رفقای گرامی حزب تودٔه ایران

در نهایت مسّرت و اطمینان انقالبی، برگزاری کنگرٔه هفتم حـزب 
تودٔه ایران را که وارث برحق و شـنـاخـتـه شـدٔه حـزب ُپـرافـتـخـار 

هـای ایـرانـی  کمونیست گوییم. کمونیست ایران است، شادباش می
ترین مبارزان دفاع از حاکمیت ملی، دموکراسی، و عدالت اجتماعی در ایـران  همواره برجسته

های ایرانی حتی در شرایط دشوار فعالیت، در مقاومت قهرمانانه و مـداوم  اند. کمونیست بوده
برای رسیدن به سوسیالیسم، هرگز از صف مردم جدا نشدند. ما بسـیـار مشـتـاقـیـم کـه از 

 محتوای برنامٔه نوین حزب و نقشٔه راه انقالب دموکراتیک ملی مطلع شویم.
 رفقا،

ای سخت بـا دولـت راسـت افـراطـی  دانید، ما در برزیل در حال مبارزه طور که می همان
های نوفاشیستی که حقـوق اجـتـمـاعـی را پـس گـرفـتـه اسـت،  هستیم؛ دولتی با ویژگی

کند، و در سیاست خارجی طرفدار امپریالیسـم اسـت.  دستاوردهای دموکراتیک را تهدید می
اما تردید نداریم که نوفاشیسم را در میهن خود شکست خواهیم داد.  ما همبستگی خود را با 

 کنیم و آرزوی موفقیت کامل برای کنگرٔه هفتم شما داریم. های ایرانی ابراز می کمونیست
 المللی کمیتٔه مرکزی آنا پرستس، دبیر روابط بین  

 پیام حزب کمونیست ترکیه
 به رهبری حزب تودٔه ایران

 ]۱۴۰۱خرداد  ۱۶[ ۲۰۲۲ژوئن  ۶آنکارا، 
 

 رفقای گرامی،
ترین درودهای خود را بـه مـنـاسـب  مایلیم گرم

ایـران بـه شـمـا   برگزاری کنگرٔه هفتم حزب تـودهٔ 
فرستیم، چون به روابط میان دو ملـت،  ترین درودها را می تقدیم کنیم. گرم

فقط به علت همسایگی، بلکه به دلیل میراث تاریخی مشابه، عمیقًا بـاور  نه
هـا و  هـای خـیـزش های امید و یـأس، دوره داریم؛ تاریخی شامل زمان

هـای دالوری و  های انقالب و ضدانقالب، لحظه فعالیت مخفیانه، چرخه
 شکیبایی.

هـای  اند. کشورهای ما در زیر حکـومـت ها امروزه نیز صادق این شباهت
گرا، اقتصادهای ویرانی دارند، و در پیشاپیـش کشـورهـای دیـگـر،  اسالم

 های زحمتکش در آنها به راه خواهد افتاد. زودی سیل خشم توده به
مقطع زمانی کنونی پیچیده و حساس، ولی در ضـمـن امـیـدبـخـش و 
دلگرم کننده است. ما برای رفقای حزب تودٔه ایران در مبارزٔه سنگین پیش 
رو، که به باور ما صحنه را برای تحّولی بنیادی در مبارزٔه طبقـٔه کـارگـر در 

 کند، آرزوی موفقیت داریم. منطقٔه ما آماده می
 پاینده باد برادری دو ملت! زنده باد سوسیالیسم!

 کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست ترکیه
 
 

پـــیـــام شـــادبـــاش حـــزب 
 کمونیست عراق

به مناسب برگزاری کنگـرٔه هـفـتـم 
 حزب تودٔه ایران

 
 رفقای عزیز، 

ترین درودهای خود را به کنگرٔه هفتـم حـزب  های عراق گرم کمونیست
کنند. ما اطمینان داریم که ایـن  آن تقدیم می نمایندگان  تودٔه ایران و همهٔ 

رویداد بسیار مهم در زندگی حزب شما به تحکیم و تقویت موقعیت سیاسی 
حزب در میان مردم و طبقٔه کارگر آن، در دفاع از آرمان عادالنه و مـنـافـع 

 آنها، و ترسیم مسیر پیش رو کمک خواهد کرد.
هـایـی عـظـیـم، و  این واقعیت که شما کنگرٔه خود را با وجود چـالـش

کنید، گواه استقامت حزب شـمـا و  گیری برگزار می مشکالت ناشی از همه
دوستی، و پـایـبـنـدی حـزب شـمـا بـه  وفاداری آن به آرمان خلق، میهن

رغم شرایط دشواری کـه در چـهـار دهـٔه  های کمونیستی است. به آرمان
گذشته برای فعالیت حزب شما وجود داشته، حزب شما تالش کرده اسـت 
تا خصلت دموکراتیک خود را تحکیم کند و بحث گسـتـرده دربـارٔه طـرح 

فقط در درون صفوف حزب بلکه در میان هواداران خود و  اسناد کنگره را نه
 عموم مردم تشویق کند.

 رفقای عزیز،
ما ضمن درود فرستادن به کنگرٔه شما، بار دیگر بـر حـمـایـت خـود از 

حق مردم ایران برای برقراری صلح، دموکراسی، و حـقـوق  های به خواست
کنیم. ما در محکوم کردن تهدیدهای خارجی امپریالیستی و  بشر تأکید می

هـای آن در هـمـکـاری  های اقتصادی آمریکا علیه ایران و نقشـه تحریم
هـا و  نزدیک با اسرائیل و متحدان ارتجاعی عرب برای برانگیختن تـنـش

هـای جـنـگ در  برافروختـن شـعـلـه
خاورمیانه، همواره با جنبش جـهـانـی 

شماری از پیام های پرشور حزب های کارگری و 
کمونیستی جهان به هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران 

 (کنگرۀ خاوری)   

  ۱۵ادامه  در صفحه 

 مالی رسیده   های کمک
 دالر ۷۰                          از تورنتو  بمناسبت برگزاری کنگره هفتم  

 یورو ۱۵۰                       بهروز   باختگان حزب توده ایران  بیاد جان


